Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 27 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-7giờ tối.
Thứ Năm, ngày 28 tháng 1………………………………Tan Trường lúc 12:40 trưa.
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1…………………………………Tan Trường lúc 12:40 trưa.
Thứ Ba, ngày 2 tháng 2……………………………………Cuộc Họp giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng, 8:15 sáng.
Thứ Năm, ngày 4 tháng 2…………………………………Hội Đồng Cộng Đồng Trường Học, 3:15 chiều.

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Tuần này học sinh của chúng tôi đang tham gia vào chương trình Thử Thách Tấm Lòng Cao
Cả. Mỗi học sinh đã được phát một phiếu liệt kê các hoạt động tiềm năng mà các em có thể làm để
thể hiện lòng tốt. Bất cứ học sinh nào thực hiện được hai mươi lăm hoạt động trong danh sách sẽ
nhận được một chiếc vòng tay thú vị. Quan trọng hơn cả vòng tay là ý nghĩ rằng lòng tốt giúp
chúng ta cảm thấy vui vẻ và giúp trường học và cộng đồng của chúng ta trở thành một địa điểm
tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều có cơ hội để giúp cộng đồng của chúng ta trở nên tốt hơn nhờ vào
lòng tốt, và tạo sự khác biệt cho những người khác. Chúng tôi mời các bậc phụ huynh tham gia
giúp con họ hoàn thành các nhiệm vụ thú vị và giúp con họ nhận ra bản thân tốt như thế nào.

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 2 tháng 2
lúc 08:15 sáng. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Chuyến Đi Thực Tế
Các giáo viên lập kế hoạch và thiết kế các chuyến đi thực tế để làm phong phú thêm
chương trình giảng dạy. Phụ huynh sẽ được thông báo trước về bất kỳ chuyến đi thực tế nào được
lên lịch và cung cấp thông tin chi tiết như vị trí, thời gian khởi hành và trở về, và thông tin đặc biệt
khác. Giáo viên hoan nghênh sự tham gia của phụ huynh trong các chuyến đi thực tế nhưng đề
nghị quý vị không mang theo con nhỏ khác trong chuyến đi. Học sinh phải có sự cho phép bằng văn
bản thì mới được tham gia các chuyến đi thực tế cùng các bạn cùng lớp. Sự cho phép bằng lời nói
(như cuộc gọi điện thoại) không được xem là hợp lệ. Học sinh không có sự cho phép bằng văn bản
sẽ ở lại trường. Nếu học sinh có hành vi sai trái trong suốt chuyến đi thực tế, giáo viên có thể gọi
điện thoại cho hiệu trưởng và cử người đưa học sinh trở lại trường. Học sinh có thể không được
phép tham gia vào các chuyến đi thực tế trong tương lai trừ khi có giấy bảo đảm rằng hành vi sai
trái tương tự sẽ không xảy ra. Nếu vẫn tiếp tục xảy ra hành vi sai trái, học sinh sẽ chỉ có thể tham
gia vào các chuyến đi thực tế nếu có phụ huynh hoặc người được ủy nhiệm của phụ huynh đồng
hành cùng.
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