Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 13 tháng 1 năm 2016
Thứ Ba, ngày 12-15 tháng 1…………………………………..Trám Phủ Phòng Ngừa vì Nụ
Cười tại Mountain View
Thứ Hai, ngày 18 tháng 1……………………………………….Ngày Nghỉ Học, Kỷ Niệm
Ngày Sinh của Tiến Sĩ Martin Luther King, Jr.
Thứ Tư, ngày 27 tháng 1………………………………………..Cuộc Họp giữa Phụ
Huynh/Giáo Viên, 3:10 chiều-7 giờ tối.
Thứ Năm, ngày 28 tháng 1………………………………………Cuộc Họp giữa Phụ
Huynh/Giáo Viên, 12:40 chiều-7 giờ tối.
Thứ Năm, ngày 28 tháng 1………………………………………Tan Trường vào lúc 12:40
chiều.
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1…………………………………………..Tan Trường vào lúc
12:40 chiều.

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Tháng này chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp giữa phụ huynh/giáo viên để tạo cơ
hội cho giáo viên, học sinh và phụ huynh ghi nhận sự tiến bộ và đặt các mục tiêu để cùng
thực hiện. Cảm ơn quý vị trước vì đã tham gia sự kiện này, điều này cho thấy quý vị quan
tâm đến con mình. Đó là một cơ hội quý giá để cùng phối hợp vì chương trình giáo dục tốt
nhất dành cho con quý vị.

Cuộc Họp 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 26 tháng 1 lúc 08:15 sáng. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở
đó.

Sách
Học sinh phải chịu trách nhiệm về những cuốn sách được mang từ trường về nhà.
Khi học sinh làm hỏng hoặc làm mất sách hoặc tài sản khác của nhà trường, phụ huynh sẽ
phải đóng tiền để mua sách hoặc tài sản thay thế.

Nhãn Quần Áo
Mỗi năm, có rất nhiều quần áo bị bỏ lại trường và không thể trả lại vì không có tên
của người sở hữu trên quần áo. Vui lòng bảo vệ khoản đầu tư mà quý vị đã bỏ ra vào quần
áo của con quý vị bằng cách ghi nhãn rõ ràng trên quần áo bằng bút đánh dấu trên quần
áo.

Đón Học Sinh
Chúng tôi đã nỗ lực để thúc đẩy học sinh đến trường đúng giờ hàng ngày. Trường
của chúng tôi có nhiều học sinh đi trễ. Khi nghỉ bất kỳ buổi học nào, điều này sẽ gây gián
đoạn cho học sinh đã nghỉ học, và đồng thời gây gián đoạn cho cả các bạn cùng lớp và
giáo viên. Đó cũng là khó khăn cho những học sinh đã được đón sớm. Vui lòng chắc chắn
rằng quý vị chỉ đón con mình sớm trong các trường hợp không thể tránh khỏi. Việc đón học
sinh sớm bởi vì phụ huynh muốn không bị tắc đường là lý do không được chấp nhận. Giáo
viên sẽ tận dụng từng phút để giảng bài, và học sinh cần phải có mặt đầy đủ nhất có thể.
Cảm ơn vì sự giúp đỡ của quý vị về vấn đề này.

MV LIMB Newsletter 011316 VIETNAMESE 2016-1-13

