Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 14 tháng 12 năm 2016
Thứ Hai, ngày 12 tháng 12- ngày 16 tháng 12..Hội Chợ Sách tại Thư Viện
Thứ Ba, ngày 20 tháng 12…………………….. Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu
Trưởng, Phòng CLC vào lúc 8:15
Thứ Năm, ngày 22 tháng 12…………………….Ngày Hội Hát Cùng Nhau dành cho Học
Sinh, Phòng Thể Dục vào lúc 2 giờ
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12…………………………Buổi Biểu Diễn về Kỳ Nghỉ Lễ của Học
Sinh dành cho Phụ Huynh, Phòng Thể Dục vào lúc 8:30
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12…………………………Học Sinh Tan Học vào lúc 12:40
Thứ Hai, ngày 26 tháng 12-ngày 8 tháng 1………Nghỉ Học
Thứ Hai, ngày 9 tháng 1……………………………Đi Học Trở Lại

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Tại Mountain View, chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của tất cả học sinh và nhân viên. Chúng
tôi ở đây để học tập, và việc học được thực hiện một cách tốt nhất khi các học sinh và nhân viên
cảm thấy an toàn cả về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi yêu cầu tất cả khách thăm vui lòng đăng
ký tại văn phòng trước khi đi xuống hành lang hay gặp các học sinh.
Có mối quan ngại rằng tất cả các trường học đều xảy ra tình trạng bắt nạt. Định nghĩa về bắt nạt
của chúng tôi bao gồm ba điều sau. Thứ nhất, một ai đó đang có ý định gây tổn hại về thể chất
hay cảm xúc cho người khác. Thứ hai, có một sự khác biệt về uy quyền giữa người gây tổn
thương và nạn nhân. Thứ ba, các hành vi phạm tội giống hoặc tương tự được gây ra bởi cùng một
người.
Cách ngăn chặn bắt nạt tốt nhất dành cho mọi người là cho các cơ quan có thẩm quyền biết điều
gì đang xảy ra. Khi học sinh nói với người lớn, nhà trường có thể giúp đảm bảo chấm dứt tình
trạng bắt nạt tốt hơn. Chúng tôi khuyến khích quý vị nói chuyện với con của quý vị về việc nói
cho người lớn tại trường học biết khi có những điều gây tổn thương xảy ra với học sinh tại
trường học.

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 20 tháng 12
lúc 8:15. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Hội Chợ Sách Giáo Dục
Tuần này chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ sách giáo dục tại thư viện. Đây là một cơ hội tuyệt vời để
tìm một số cuốn sách hay cho Giáng Sinh hoặc chỉ để con quý vị có thứ gì đó để đọc trong giờ
nghỉ. Hội chợ sách sẽ mở cửa vào lúc 3:15 đến 5 giờ chiều hàng ngày, trừ thứ Tư. Vào thứ Tư,
hội chợ sách sẽ mở cửa kéo dài đến 7 giờ tối. Cảm ơn Bà Bundy đã giúp hội chợ sách luôn sẵn
có cho mọi người.
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