Thư Thông Báo của Mountain View

Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Thứ Ba, ngày 28 tháng 3……………………..Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và
Hiệu Trưởng có phục vụ Bánh Ngọt, lúc 8:30 tại CLC
Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 – ngày 14 tháng 4……………......Nghỉ Học, Kì Nghỉ Xuân

Thông Báo của Hiệu Trưởng
Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự hội nghị SEP. Điều đó thể hiện rằng quý
vị thực sự quan tâm đến con mình như thế nào. Chúng tôi muốn cảm ơn quý vị đã cùng
tham gia vào việc giáo dục con mình. Chúng tôi hy vọng tất cả quý vị đã có cơ hội tham
gia vào cuộc khảo sát về nhà trường chúng tôi trong thời gian quý vị ở đây. Chúng tôi
sẽ sử dụng thông tin thu thập được từ các cuộc khảo sát để cải thiện cách thức chúng
tôi phục vụ quý vị và con của quý vị. Nếu quý vị chưa có cơ hội tham gia cuộc khảo sát,
xin vui lòng đến trường để chúng tôi có thể giúp quý vị tìm thấy cuộc khảo sát trên máy
tính và giúp quý vị có thể thực hiện khảo sát. Cảm ơn quý vị đã đóng góp ý kiến của
mình. Nó thật sự quý giá với chúng tôi.

Trước và Sau Giờ học
Chúng tôi đã nhận thấy tần suất học sinh đến trường rất sớm và ở lại rất muộn ngày
càng nhiều. Chúng tôi thấy các học sinh đến đây sớm vào lúc 6:40, và một số học sinh
không về cho đến khoảng 4 giờ chiều. Chúng tôi không giám sát học sinh trước 7:30,
và hi vọng rằng các bậc phụ huynh và học sinh đến trường rất sớm trước giờ học hoặc
ở lại rất muộn sau giờ học biết rằng chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ giám sát ban
ngày cho học sinh trước và sau giờ học. Chúng tôi có chương trình học thêm giờ và
Thư Viện Học Tập đã soạn chương trình học tập với học sinh, và chúng tôi rất vui
mừng khi có thể cung cấp các dịch vụ đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể quan sát hay
chịu trách nhiệm với các học sinh cùng anh chị em mình ở lại trường ngoài giờ học nếu
các học sinh đó không tham gia vào các chương trình này.
Chúng tôi khuyến khích học sinh và phụ huynh trước khi đến trường nên lập kế hoạch
về nơi mà học sinh sẽ ở và những gì học sinh sẽ làm sau giờ học.

Đồng phục
Chúng tôi nhận thấy nhiều học sinh không mặc đồng phục của trường. Chúng tôi muốn
nhắc lại rằng học sinh có thể mặc bất kỳ loại quần áo nào kết hợp màu xanh dương,
trắng, và kaki. Gần đây chúng tôi đã sửa đổi quy định để đồng phục trường có thêm vải
bò màu xanh dương. Chúng tôi cũng đã chấp thuận thay đổi cho phép học sinh mặc bất
kỳ mẫu quần áo nào đại diện cho trường đại học. Chúng tôi đang mong muốn có nét
văn hóa đại học cao đẳng xuất hiện trong trường. Chúng tôi muốn học sinh coi mình
như các sinh viên đại học trong tương lai. Bất kỳ mẫu quần áo nào đại diện cho một
trường cao đẳng hoặc đại học cũng đều được chào đón tại Mountain View vào bất kỳ
ngày nào trong tuần.

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 28 tháng 3 lúc 8:15. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

MV LIMB Newsletter 031517 VIETNAMESE 2017-3-15

