Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 9 tháng 12 năm 2015
Thứ Ba, ngày 8 tháng 12……………………………………..... Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và
Hiệu Trưởng lúc 8:15 sáng
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12……………………………………..Buổi Biểu Diễn Âm Nhạc
Chào Mừng Kỳ Nghỉ Lễ dành cho Phụ Huynh lúc 8:30 sáng
Thứ Hai, ngày 21 tháng 12-ngày 3 tháng 1……………………Nghỉ Học, Nhà Trường Nghỉ
Đông
Thứ Hai, ngày 4 tháng 1………………………………………..Nhà Trường Hoạt Động Trở
Lại

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Mùa đông đã đến với chúng ta mang theo một số bất lợi. Tất cả phụ huynh và học sinh
cần lưu ý rằng chúng ta sẽ thường đi ra ngoài nghỉ ngơi trong suốt mùa đông. Đôi khi có những
ngày mùa đông khá lạnh và ẩm ướt, nên chúng tôi cần học sinh của mình phải mặc quần áo phù
hợp như áo khoác, găng tay, và đi ủng, để chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái về tinh thần và
khỏe mạnh về thể chất mà không bị quá lạnh. Đã có một vài học sinh nói với chúng tôi rằng các
em cần ở trong nhà vì trời lạnh. Tất cả mọi người đều sẽ đi ra ngoài trừ khi bác sĩ có lưu ý rằng
họ cần phải ở trong nhà vì một nhu cầu y tế cụ thể nào đó.
Có hai điều kiện mà dựa vào đó chúng ta sẽ ở nhà trong kỳ nghỉ. Thứ nhất là nếu thời tiết
khắc nghiệt, và thứ hai là nếu chất lượng không khí quá tồi tệ.
Thời tiết mà sẽ khiến chúng ta phải nghỉ đông trong nhà đó là trời mưa lớn hoặc tuyết rơi
nhiều, nhiệt độ dưới 20 độ Fahrenheit. Các quản trị viên sẽ gọi điện để đưa ra phán đoán về điều
kiện thời tiết có mưa lớn hoặc tuyết rơi nhiều.
Có nhiều cách thức khoa học để có thể đo được các hạt trong không khí. Sở Y Tế Utah và
Sở Theo Dõi Chất Lượng Không Khí Utah đã hướng dẫn chúng tôi lên lịch nghỉ đông trong nhà.
Khi số lượng ước tính các hạt rơi vào khoảng từ 35,5 đến 55,4ug/m, thì những học sinh nhạy
cảm (những học sinh mắc bệnh hen suyễn, bệnh xơ nang, mắc tình trạng phổi mãn tính, bệnh tim
bẩm sinh, tổn thương hệ thống miễn dịch, hoặc các vấn đề về đường hô hấp khác) sẽ ở trong nhà,
nếu rời vào khoảng từ 55,5 đến 90ug/m , những học sinh nhạy cảm và học sinh mắc các triệu
chứng về hô hấp (ho, thở khò khè, khó thở và tức ngực) sẽ ở trong nhà, và khi lượng ước tính
này trên mức 90ug/m, tất cả học sinh sẽ nghỉ ngơi trong nhà.
Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
Các hiệu trưởng rất muốn gặp gỡ quý vị, chia sẻ những thông tin mới ở Mountain View,
và giải đáp bất cứ thắc mắc nào của quý vị. 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 5 tháng 1 lúc 8:15
sáng. Thật vui khi trong mấy tuần gần đây có thể gặp các ông bố ở đó. Chúng tôi hy vọng sẽ
được gặp quý vị ở đó.

Buổi Biểu Diễn Âm Nhạc Chào Mừng Kỳ Nghỉ Lễ dành cho Phụ Huynh
Vào ngày 28 tháng 12 tất cả phụ huynh và các thành viên trong gia đình sẽ được mời đến
xem con em mình biểu diễn âm nhạc chào mừng kỳ nghỉ lễ này. Tất cả học sinh các cấp lớp sẽ
tham dự biểu diễn phục vụ quý vị! Chương trình sẽ bắt đầu lúc 8:30, vì vậy vui lòng ổn định chỗ
ngồi của quý vị trong hội trường trước thời gian đó.
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