Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Thứ 6, ngày 18 tháng 12……………………………………..Buổi Biểu Diễn Âm Nhạc nhân
dịp Nghỉ Lễ dành cho Phụ Huynh, 8:30 sáng
Thứ 2, ngày 21 tháng 12-ngày 3 tháng 1…………………..Nghỉ Học, Kỳ Nghỉ Đông
Thứ 2, ngày 4 tháng 1…………………………………………Đi Học Trở Lại
Thứ 5, ngày 7 tháng 1………………………………………. Hội Đồng Cộng Đồng Trường
Thứ 3, ngày 12 tháng 1………………………………………. Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và
Hiệu Trưởng

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Nhằm nỗ lực củng cố tỷ lệ đi học chuyên cần một cách tích cực, tư vấn viên của trường
chúng tôi, Cô Cassie, đã lập bảng thông báo để theo dõi những ngày học mà các lớp đã có tất cả
học sinh đến đúng giờ. Khi nhãn dán được dán trên bảng theo dõi, các lớp học có thể giành được
các sự kiện thú vị như được thêm giờ giải lao. Chúng tôi đang cố gắng thử mọi cách chúng tôi
có thể nghĩ ra để giải quyết nhu cầu cải thiện sự chuyên cần của học sinh một cách tích cực.
Trường chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề đi học trễ. Thứ Sáu
vừa qua, hơn 11% học sinh của chúng ta đã đến muộn. Điều này gây ra sự gián đoạn trong lớp
học, và thời gian giảng dạy bị mất đi do những học sinh đi học trễ. Xin hãy làm tất cả những gì
có thể để giúp con em quý vị đến trường chậm nhất vào lúc 7:55, khi tiếng chuông đầu tiên vang
lên. Cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị.

Cuộc Họp Giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
Hiệu trưởng rất muốn gặp quý vị để chia sẻ những thông tin mới tại Mountain View và
trả lời bất kỳ thắc mắc nào quý vị có thể có. Cuộc trao đổi tiếp theo giữa Phụ Huynh và Hiệu
Trưởng sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng vào thứ Ba, ngày 12 tháng 1 lúc
8:15 sáng. Rất mong sẽ được gặp quý vị ở đó.

Buổi Biểu Diễn Âm Nhạc nhân dịp Nghỉ Lễ dành cho Phụ Huynh
Vào ngày 18 tháng 12, chúng tôi xin kính mời tất cả phụ huynh và các thành viên gia
đình đến xem con em mình biểu diễn các ca khúc giúp chúng ta chúc mừng dịp lễ. Tất cả các cấp
lớp sẽ lần lượt hát cho quý vị nghe! Chương trình sẽ bắt đầu lúc 8:30, vì vậy xin có mặt tại chỗ
ngồi của quý vị trong hội trường trước thời gian đó.

Sự Quyên Góp Hào Phóng của America First Credit Union
Trường Tiểu Học Mountain View xin chân thành cảm ơn America First Credit Union đã
hào phóng quyên góp số tiền $2,000.00 thông qua Quỹ Ủng Hộ 100% cho Trẻ Em (100% for
Kids Foundation) của họ. Khoản trợ cấp này do Cô Kathy Gilmour, giáo viên Chương Trình
Học Kéo Dài của chúng tôi và học sinh của mình đăng ký và tiếp nhận. Số tiền này sẽ được đầu
tư vào công nghệ trong lớp học của Chương Trình Học Kéo Dài.
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