Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 25 tháng 1 năm 2017
Thứ Năm, ngày 26 tháng 1……………………..Đêm Hội Khoa Học, lúc 4-6 giờ chiều tại hội trường
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 2……………………......Hội Đồng Cộng Đồng Trường Học, lúc 3:15 tại Thư
Viện Nhà Trường
Thứ Ba, ngày 14 tháng 2............................Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng, lúc 8:15
tại CLC Phòng 183
Thứ Hai, ngày 20 tháng 2…………………………Nghỉ Học, Ngày Tổng Thống
Thứ Ba, ngày 28 tháng 2………………………….Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng, lúc 8:15
tại CLC Phòng 183
Thứ Ba, ngày 28 tháng 2…………………….……Hội Nghị Học Sinh/Nhà Giáo Dục/Phụ Huynh

Thông Báo của Hiệu Trưởng
Chúng tôi rất vui mừng mời quý vị tham dự Đêm Hội Khoa Học của chúng tôi. Đêm Hội Khoa
Học sẽ được tổ chức từ 4 đến 6 giờ chiều tại hội trường. Mỗi lớp học đã cùng nhau thực hiện
một dự án khoa học, và các học sinh đã được hướng dẫn ngôn ngữ và quy trình của phương
pháp khoa học. Chúng tôi rất mong quý vị đến cùng các học sinh để các em có thể thể hiện cho
quý vị thấy những gì các em đã học. Dự án khoa học tập trung vào việc đặt câu hỏi, đưa ra giả
thuyết xung quanh câu hỏi, và sau đó tiến hành thử nghiệm hoặc kiểm tra để xem giả thuyết đó
có đúng hay không. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, các học sinh trong lớp học có thể ghi lại
quy trình mà các em thực hiện, cũng như những điều mà các em đã học được. Hãy tham gia
cùng chúng tôi để có khoảng thời gian tuyệt vời này.

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 3 tháng 2 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 học 48 giờ tín chỉ cao đẳng đại học trong một kỳ.
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