Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 22 tháng 2 năm 2017
Thứ Ba, ngày 28 tháng 2 ……………………………Họp Phụ Huynh và Hiệu Trưởng, lúc
8:15 tại CLC Phòng 183
Thứ Ba, ngày 28 tháng 2 ……………………………Hội Nghị Học Sinh/Nhà Giáo/Phụ
Huynh
Thứ Năm, ngày 2 tháng 3 …………………………….... Hội Nghị Học Sinh/Nhà Giáo/Phụ
Huynh
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 ……………………………………. Nghỉ Học, Nhà Giáo Tham Dự
các Lớp Chuyên Môn

Thông Báo của Hiệu Trưởng
Tôi muốn nhắc nhở mọi người về cơ hội họp vói giáo viên của con quý vị vào tuần tới để biết về
các cuộc hội nghị. Quý vị sẽ có thể biết được con quý vị đang học những gì ở trường. Quý vị sẽ
có thể tìm hiểu được các thế mạnh ở trường của con quý vị, và quý vị có thể tham gia giúp đỡ
con quý vị thiết lập mục tiêu trong học kỳ còn lại của năm. Chúng tôi sẽ in cho quý vị thẻ báo
cáo để quý vị có thể thảo luận. Nếu quý vị chưa đăng ký, xin hãy liên lạc với giáo viên của con
quý vị để sắp xếp thời gian gặp họ. Xin cảm ơn quý vị vì đã quan tâm tới con trẻ khi đã dành thời
gian gặp giáo viên của các em.
Khi quý vị đến đây, chúng tôi sẽ đề nghị quý vị điền vào một bản khảo sát. Khảo sát này sẽ hỏi
quý vị một vài câu hỏi về giáo viên, trường học, và hiệu trưởng của con quý vị. Đây là cơ hội để
quý vị bày tỏ tình cảm của mình đối với giáo viên và trường học, và để đưa ra những đề xuất về
cách chúng tôi có thể cải thiện ngôi trường. Khi quý vị đến trường để tham gia hội nghị học
sinh/nhà giáo/phụ huynh, chúng tôi rất biết ơn nếu quý vị ghé qua phòng máy tính chỉ một vài
phút để điền vào khảo sát này trên máy tính. Chúng tôi cảm kích khi quý vị dành thời gian để
đưa ra ý kiến phản hồi.

Đồng Phục
Chúng tôi nhận thấy nhiều học sinh không mặc đồng phục nhà trường. Để nhắc nhở, chúng tôi
nhắc lại rằng học sinh cần phải mặc trang phục kết hợp có màu xanh da trời, màu trắng và màu
kaki. Gần đây chúng tôi đã đưa thêm màu xanh denim vào đồng phục. Chúng tôi cũng phê duyệt
thay đổi cho phép học sinh mặc bất cứ trang phục nào đại diện cho một trường đại học. Chúng
tôi đang tập trung vào việc tạo dựng một nền văn hóa đại học. Chúng tôi muốn học sinh thấy
mình như những sinh viên đại học trong tương lai. Mọi trang phục được thiết kế đại diện cho
trường cao đẳng hay đại học đều được hoan nghênh ở Mountain View vào tất cả các ngày trong
tuần.

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 28 tháng 2
lúc 8:15. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.
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