Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 11 tháng 1 năm 2017
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1……..Hội Đồng Cộng Đồng Trường Học, lúc 3:15 tại Thư Viện
Nhà Trường
Thứ Hai, ngày 16 tháng 1……..Nghỉ Học, Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr.
Thứ Ba, ngày 24 tháng 1 ……..Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng, lúc 8:15 tại
CLC Phòng 183
Thông Báo của Hiệu Trưởng
Xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới đến toàn thể quý vị! Một năm mới mang đến cơ hội cho những
khởi đầu mới, một cơ hội để chúng ta cải thiện những gì chúng ta muốn thay đổi trong cuộc
sống. Đó cũng là thời gian để chúng ta nhắc nhở bản thân về những gì chúng ta cam kết trong
suốt cả năm.
Là giảng viên và nhân viên, chúng tôi sẽ nhắc nhở bản thân và học sinh của mình về những kỳ
vọng của nhà trường, các kỳ vọng có hình dạng ra sao, các kỳ vọng được nói đến như thế nào, và
chúng ta cảm nhận như thế nào để thể hiện những kỳ vọng này. Kỳ vọng của trường chúng ta là
Mountain View Eagles được an toàn, tôn trọng, có trách nhiệm, và chu đáo. Có rất nhiều cách để
thực hiện những kỳ vọng này, điều này có thể khiến quý vị đạt được những Đồng Ngôi Sao có
thể sử dụng được tại Cửa Hàng Ngôi Sao hoặc một nhãn dán 200 của Hiệu Trưởng sẽ được gửi
về nhà trên một tấm bưu thiếp và cho học sinh cơ hội tham gia vào một hoạt động vui chơi với
hiệu trưởng.
Cảm ơn quý vị đã giúp chúng tôi nhắc nhở học sinh của mình về những kỳ vọng của nhà trường,
và cách để các học sinh biến trường học trở thành một nơi làm việc và hoạc tập an toàn hơn, vui
vẻ hơn.
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 24 tháng 1
lúc 8:15. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.
Trợ Giúp Cần Thiết
Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một người hướng dẫn môn giáo dục thể chất (P.E.) bán chuyên
nghiệp mới để dẫn dắt các lớp P.E. của chúng tôi trong cả tuần. Ứng viên cần có khả năng chuẩn
bị bài học, và có khả năng quản lý hàng chục học sinh. Vị trí này làm việc 29,5 giờ một tuần và
yêu cầu bằng cao đẳng trở lên.
Chúng tôi cũng đang tìm kiếm trợ giúp trong việc giám sát giờ nghỉ ăn trưa hàng ngày. Ứng viên
phải sẵn sàng làm việc bên ngoài ở nhiệt độ từ 20 đến 100 độ, và làm việc cùng những người
khác để giám sát hàng trăm học sinh trong giờ giải lao. Vị trí này sẽ làm việc 8,5 giờ một tuần.
Nếu quý vị quan tâm đến một trong những vị trí này, vui lòng hỏi tại văn phòng.
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