Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 5 tháng 4 năm 2017
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4……………………………………….Học Sinh Được Nghỉ Học lúc 12:40
Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 – Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4……………………......Nghỉ Học, Kì Nghỉ Xuân
Thứ Ba, ngày 18 tháng 4………………………………….Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu
Trưởng, lúc 8:30 tại Phòng CLC 182

Thông Báo của Hiệu Trưởng
Tại Mountain View chúng tôi cho rằng chúng tôi có một ngôi trường tốt nhất trong thành phố.
Chúng tôi có những học sinh tuyệt vời, những giáo viên tận tình, và những bậc phụ huynh và gia
đình tận tâm luôn hỗ trợ con cái trong việc học tập. Chúng tôi tự hào là những Chú Chim Đại
Bàng!
Cách mà chúng tôi đang dạy học sinh thể hiện sự tự hào về trường học của mình là để rác vào
thùng thay vì vứt ra sàn hoặc trên sân trường. Giữ cho trường học sạch sẽ thể hiện sự tự hào
của chúng tôi trong trường mình. Tất cả chúng ta đều muốn làm việc ở một nơi yên bình và
sạch đẹp.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các học sinh lớp bốn của chúng tôi. Gần đây, khi tôi
trở về từ một cuộc họp tại một tòa nhà khác trong học khu, tôi thấy các học sinh lớp bốn và
giáo viên của chúng tôi đang nhặt rác xung quanh trường học. Họ đã làm cho ngôi trường trở
nên tuyệt vời hơn, và cho thấy họ quan tâm đến ngôi trường này như thế nào. Cảm ơn các học
sinh lớp bốn, vì sự giúp đỡ, tôn trọng, có trách nhiệm và sự quan tâm. Các em đang làm cho
Mountain View trở thành một ngôi trường tốt hơn.

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.

Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
Hiệu trưởng muốn gặp quý vị để chia sẻ những thông tin 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 Trưởng tiếp theo
của chúng tôi sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng vào thứ Ba, ngày 18 tháng 4
lúc 8:15. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.
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