Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 10 tháng 2 năm 2016
Thứ Hai, 15 Tháng 2…………………………. Nghỉ Học, Lễ Tổng Thống
Thứ Ba, 16 Tháng 2…………………………… Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng, 8:15 sáng
Thứ Tư, 18 Tháng 2…………………………… Hội Đồng Cộng Đồng Trường Học, 3:15 chiều

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Một trong những thách thức mà trường của chúng ta gặp phải trong nhiều năm qua là tình
trạng đông xe trong bãi đậu xe và trên Đường Navajo mỗi buổi sáng và trưa khi tụ trường và tan
trường. Tình trạng này trở nên nguy hiểm khi có nhiều người đậu xe không hợp pháp kề bên xe
khác, chạy xe nhanh mà không nhìn, và lờ đi những bảng hiệu. Đồng thời nguy hiểm khi các học
sinh đi hoặc chạy ngang bãi đậu xe và đường xe chạy thay vì dùng vỉa hẻ và lối đi dành cho
người đi bộ, và nhào ra trước những chiếc xe.
Tôi đang tìm kiếm những tình nguyện viên để giúp tình trạng này bằng cách giúp học
sinh dùng lối đi dành cho người đi bộ ngang đường Navajo giữa Trường Tiểu Học Moutain View
và Trường Trung Học Glendale. Tôi cũng đang tìm kiếm tình nguyện viên để giúp hướng dẫn
từng nhóm học sinh đến trường như là một “xe buýt đi bộ”. Đây là khi các phụ huynh đi bộ với
con mình đến trường và cho phép những học sinh khác cùng đi trong nhóm để tạo nên một nhóm
lớn hơn và an toàn hơn.
Nếu quý vị sẵn sàng giúp đỡ trong một cơ hội tình nguyện này, vui lòng cho văn phòng
trường học biết. Cảm ơn quý vị trước vì giúp đỡ cho các học sinh để giữ an toàn.
Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
Các hiệu trưởng rất muốn gặp gỡ quý vị, chia sẻ những thông tin mới tại Mountain View,
và giải đáp 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 16 tháng 2
lúc 8:15 sáng. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Các Đồ Vật Điện Tử
Chúng tôi yêu cầu học sinh không mang điện thoại hoặc các vật điện tử khác đến trường.
Khi các em mang chúng đến trường, chúng trở thành một điều gây quấy rối cho các em mang
vào những các bạn bè. Khi chúng tôi thấy các đồ vật điện tử, kể cả điện thoại, chúng tôi sẽ mang
đến văn phòng trường học. Lần đầu tiên khi chúng tôi lấy vật điện tử từ học sinh, chúng tôi sẽ trả
lại vào cuối ngày. Những lần sau đó thì tự phụ huynh hoặc người giám hộ cần đến văn phòng để
lấy lại.
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