Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 3 tháng 2 năm 2016
Thứ Năm, ngày 4 tháng 2 .............................................Hội Đồng Cộng Đồng Trường Học lúc 3:15
chiều
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 .............................................. Giải Cờ Vua tại Dilworth lúc 9 giờ sáng

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Chúng tôi vừa hoàn thành kỳ kiểm tra DIBELS mùa đông tuần vừa qua. Nhiều học sinh đã cải
thiện khả năng đọc so với bài kiểm tra gần nhất. Chúng tôi rất cảm ơn các học sinh và giáo viên vì đã làm
việc chăm chỉ trong quá trình dạy và học ở trường. Chúng tôi cũng bố trí cô Cheryl và cô Sena, cùng
nhiều cố vấn môn đọc thuộc chương trình Utah Reads giúp nhiều học sinh cải thiện môn đọc của các em
trong năm nay. Chúng ta sẽ không quên những phụ tá mẫu giáo đã hỗ trợ cho các giáo viên và học sinh
mẫu giáo của chúng ta thông qua hoạt động củng cố các kỹ năng đọc.
Chúng tôi cũng rất biết ơn các bậc phụ huynh, những người luôn đảm bảo rằng con em họ dành
nhiều thời gian đọc sách ở nhà mỗi ngày. Những học sinh đọc sách ít nhất hai mươi phút mỗi ngày ngoài
thời gian học ở trường sẽ có khả năng đọc tốt và học tập tốt hơn nhiều so với bạn đồng lứa mà đọc sách ít
hơn hai mươi phút mỗi ngày. Học sinh thậm chí còn học nhiều hơn bằng cách đọc sách cùng hoặc đọc
cho người cùng đọc sách với mình. Khi người cùng đọc sách là cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy, các
em cũng sẽ nhận ra rằng những người lớn trong cuộc sống của các em cũng quan tâm đến việc học đọc
của các em. Xin cảm ơn quý vị đã đọc sách cho con quý vị, đọc sách với con quý vị, và lắng nghe con quý
vị đọc sách. Thời gian quý vị dành cho việc này là một sự đầu tư rất lớn trong việc học tập và đạt được
thành công trong tương lai của các em.

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

Quà Tặng, Đồ Thết Đãi, và Các Hoạt Động Ngoài Trời
Giấy mời tham dự các bữa tiệc sinh nhật và các hoạt động khác không liên quan đến các bộ phận
chức năng của nhà trường cần được phân phát sau giờ học. Điều này sẽ làm cho những học sinh không
được mời tránh bị tổn thương. Đồ thết đãi (cho ngày sinh nhật, ngày đặc biệt, v.v.) có thể được mang đến
trường khi được giáo viên cho phép trước, nhưng phải có mặt đầy đủ cả lớp. Nhà trường khuyến nghị
mua đồ thết đãi trong cửa hàng và được gói bọc riêng.

Giải Cờ Vua tại Trường Tiểu Học Dilworth
Giải cờ vua được tổ chức tại Trường Tiểu Học Dilworth vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 2, bắt đầu lúc
09 giờ sáng. Tất cả học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp chín đều được mời. Lệ phí tham gia giải cờ vua là
$15. Để đăng ký hoặc biết thêm thông tin, vui lòng truy cập utahchess.com, dilworthchess@gmail.com,
hoặc gọi tới số (210) 865-5429.

