Ngày 26 tháng 4 năm 2017

Thư Thông Báo của Mountain View
Thông Báo của Hiệu Trưởng
Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 này, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp định
hướng mẫu giáo cho tất cả phụ huynh có con sẽ được năm tuổi vào
ngày 1 tháng 9. Các giáo viên mẫu giáo sẽ chia sẻ những kỳ vọng trong
toàn trường và lớp mẫu giáo, cũng như những gì trẻ và phụ huynh có
thể thực hành để chuẩn bị tốt nhất cho việc vào học mẫu giáo. Vui lòng
thông báo cho tất cả bạn bè và gia đình của quý vị sống trong khu vực
Mountain View và có con đến tuổi vào mẫu giáo vào mùa thu này.
Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người tham dự cuộc họp này.
Mountain View Summer School

Futuro Actividades
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4
Định Hướng Mẫu Giáo, lúc 3:30 tại
Hội Trường

Thứ Ba, ngày 2 tháng 5
Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh
và Hiệu Trưởng, lúc 8:30, tại Phòng
CLC 182

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5

Summer School applications have been sent home. The program will Hạn Chót để Tham Dự Cuộc Thi
Nghệ Thuật của Mountain View
run from 8:00 am until 3:00 pm, Monday-Thursday. The program
will begin June 12 and end on July 13. Students will
Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu
participate in Math and Reading activities in the
Trưởng
morning, and Enrichment activities and field trips in Hiệu trưởng muốn gặp quý vị để chia sẻ những thông tin
the afternoons. Breakfast and lunch will be provided mới tại Mountain View, và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào mà
quý vị có thể có. Cuộc thảo luận giữa Phụ Huynh và Hiệu
to all students in the program. There are a limited
Trưởng tiếp theo của chúng tôi sẽ được tổ chức tại Trung
number of spots for students, so turn in your
Tâm Học Tập Cộng Đồng vào thứ Ba, ngày 2 tháng 5 lúc
applications early!
8:15. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.
Cuộc Thi Nghệ thuật của Mountain View
Mùa xuân này chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi nghệ thuật. Chủ đề của cuộc thi nghệ thuật này là "Sống
theo Nguyên Tắc Vàng". Nguyên Tắc Vàng là đối xử với người khác theo cách mà quý vị muốn được đối xử lại.
Học sinh có thể tham gia vào cuộc thi nghệ thuật ở các thể loại sau: nhảy múa, vũ đạo, văn học, sáng tác
nhạc, nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác. Học sinh sẽ tham gia vào một trong hai nhóm, từ mẫu giáo đến lớp hai
hoặc từ lớp ba đến lớp năm. Để tham gia, học sinh phải nộp tác phẩm nghệ thuật của mình cho giáo viên chủ
nhiệm chậm nhất vào cuối giờ học ngày 12 tháng 5. Chúng tôi muốn mọi học sinh đều biết về cuộc thi này ngay
từ bây giờ để học sinh có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi. Nếu quý vị muốn biết thêm
thông tin, hoặc muốn nhận thêm một bản sao các yêu cầu, quý vị có thể gặp thầy Elliott tại Phòng 102 hoặc
quý vị có thể yêu cầu tại văn phòng chính.

Diễn Tập Động Đất Mạnh của Utah
Tuần vừa qua chúng tôi đã thực hành những việc phải làm trong trường hợp xảy ra động đất. Tất cả
học sinh đều được dạy cách ngồi dưới ghế hoặc bàn học, và vòng tay che sau đầu. Khi phụ huynh
đến thăm Mountain View, quý vị biết rằng nếu xảy ra động đất thì quý vị được khuyên nên tìm một
cái bàn hoặc lối vào để che chắn. Hãy chắc chắn rằng quý vị ở xa cửa sổ để không bị kính vỡ rơi
trúng. Giáo viên và học sinh của chúng tôi đã biết phản ứng với động đất một cách an toàn và có
trách nhiệm. Cảm ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ chúng tôi trong cuộc diễn tập động đất.

Website: mountainview.slcschools.org

Phone: 801-974-8315
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