Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 20 tháng 1 năm 2016
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 trưa-7 giờ tối.
Thứ Năm, ngày 28 tháng 1………………………………………Tan Trường vào lúc 12:40 trưa.
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1…………………………………………..Tan Trường vào lúc 12:40 trưa.

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Tuần vừa qua chúng tôi đã nhận được một số tài liệu từ CHG, một công ty chăm sóc sức
khỏe hiện ở Thung Lũng Salt Lake. Chúng tôi đánh giá cao sự hào phóng của họ. Chúng tôi sẽ có
thể sử dụng những tài liệu này để thúc đẩy hoạt động thể chất với các học sinh của chúng tôi.
Nghiên cứu não cho thấy rằng khi chúng ta tập thể dục, đặc biệt là ngay trước khi chúng ta cần
sử dụng não bộ của mình, não của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Xen giữa lớp P.E. và
lớp Sống Lành Mạnh của chúng tôi, chúng tôi đang thúc đẩy hoạt động thể chất và thói quen ăn
uống lành mạnh tại Mountain View.

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.

Mối Quan Ngại
Mục tiêu của chúng tôi tại Mountain View là sẽ đáp ứng các nhu cầu học tập của tất cả
các học sinh, và cung cấp môi trường an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh và người
lớn. Nếu quý vị đã từng có mối quan ngại, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tạo cho chúng tôi cơ hội
để giải quyết. Phần lớn các vấn đề phát sinh trong trường học có thể được giải quyết thông qua
thảo luận giữa học sinh, giáo viên, phụ huynh, và/hoặc hiệu trưởng. Quý vị cần chia sẻ mối quan
ngại với nhân viên nhà trường bắt đầu với giáo viên của con quý vị.

Gửi Tin Nhắn và Sử Dụng Điện Thoại
Để đảm bảo an toàn cho con quý vị, nhân viên nhà trường sẽ không gửi tin nhắn cho học
sinh bởi vì nhân viên nhà trường không thể xác minh nhận dạng của người gọi. Các em chỉ nên
sử dụng điện thoại trong các trường hợp khẩn cấp. Để giảm thiểu sự nhầm lẫn và gián đoạn, vui
lòng sắp xếp cho các tình huống bất thường. Học sinh sẽ không sử dụng điện thoại vì các lý do
xã hội. Nhân viên nhà trường sẽ không gửi tin nhắn cho học sinh. Giáo viên hoặc học sinh có thể
không được gọi điện thoại trong giờ học.
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