Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 2 tháng 12 năm 2015
Thứ Năm, ngày 3 tháng 12……………………………Hội Đồng Cộng Đồng Nhà Trường lúc 3:30
chiều.
Thứ Ba, ngày 8 tháng 12………………………………Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
lúc 8:15 sáng.
Thứ Hai, ngày 21 tháng 12 - Ngày 3 tháng 1…………Nghỉ Học, Nghỉ Đông
Thứ Hai, ngày 4 tháng 1………………………………Trường Hoạt Động Trở Lại

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Gần đây, tôi đã viết trong thư thông báo này về sự cần thiết có hỗ trợ của quý vị trong việc thúc
đẩy kỳ vọng của nhà trường mong muốn học sinh làm theo hướng dẫn ngay lần đầu, không động thủ,
động khẩu, ném đồ vật và cẩn trọng trong lời nói và hành động. Bây giờ tôi muốn mời bất cứ ai nhìn thấy
những học sinh của chúng tôi cẩn trọng trong lời nói và hành động viết một bức thư ngắn gửi đến văn
phòng hoặc cho chúng tôi biết bằng cách thức nào đó. Chúng tôi muốn công nhận những học sinh, giáo
viên, nhân viên của chúng tôi và các gia đình để cho thấy họ cẩn trọng như thế nào. Chúng tôi hy vọng
sớm được nghe những câu chuyện từ quý vị.

Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
Hiệu trưởng rất muốn gặp quý vị, chia sẻ những thông tin mới tại Mountain View, và trả lời bất
cứ thắc mắc nào quý vị có thể có. Cuộc trao đổi giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng tiếp theo sẽ được tổ
chức tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng vào thứ Ba, ngày 8 tháng 12 lúc 8:15 sáng. Thật vui khi nhìn
thấy các ông bố ở đó trong mấy tuần qua. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy quý vị ở đó.

Chương Trình Học Tập Mở Rộng (ELP) của Học Khu Thành Phố Salt Lake
Thông Tin Đánh Giá của Trường Tiểu Học Magnet cho Năm Học 2016-2017
Chương Trình Học Tập Mở Rộng (ELP) của Học Khu Thành Phố Salt Lake cung cấp các dịch vụ giáo dục chuyên
biệt cho những học sinh tiểu học từ lớp mẫu giáo-lớp 6 được xác định là có năng khiếu và năng lực cao. Dịch vụ
ELP có sẵn tại tất cả các trường tiểu học của học khu với dịch vụ chuyên sâu hơn được cung cấp thông qua Chương
Trình ELP Magnet ở các Trường Emerson, Hawthorne, và Whittier.
Cuộc Họp cung cấp Thông Tin cho Phụ Huynh sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 6 tháng 1 và thứ Tư ngày 13 tháng
1 năm 2016 lúc 6:00 chiều tại các phòng 112-114 tại văn phòng Học Khu Thành Phố Salt Lake.
Nằm trong quy trình xác định tính hội đủ điều kiện cho năm học 2016-2017, những học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5
có năng khiếu và năng lực có thể tham gia vào các đợt đánh giá bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2016 đến ngày 19
tháng 2 năm 2016. Đăng ký bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2015 đến ngày 11 tháng 2 năm 2016.
Mẫu Đơn Đăng Ký và Tuyên Bố Tiết Lộ cho lớp mẫu giáo-6 có trên trang web ELP của Học Khu Thành Phố Salt
Lake. Trang web là
http://www.slcschools.org/departments/curriculum/extended-learning-program, hoặc liên lạc với Amy Burris,
Trợ Lý Hành Chính Khoa ELP, theo số điện thoại 801-578-8573 để biết thêm thông tin.

Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3 và gia đình của các em phải cư trú, và tiếp tục cư trú trong phạm vi Học
Khu Thành Phố Salt Lake để được đánh giá hoặc tham gia vào Chương Trình Học Tập Mở Rộng.
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