Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 22 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 – Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4……………………......Nghỉ Học, Kì Nghỉ Xuân

Thông Báo của Hiệu Trưởng
Tuần vừa qua, học sinh của chúng tôi đã tham dự hội nghị của Netsmartz, một tổ chức chuyên dạy
trẻ em kiến thức an toàn khi sử dụng internet. Chúng tôi xin cảm ơn văn phòng Tổng Chưởng Lý
Utah đã tài trợ và hỗ trợ cho hội nghị này. Học sinh của chúng tôi đã học được những điều quan
trọng như không cung cấp thông tin cá nhân cho người khác khi trực tuyến, nói chuyện với một
người lớn đáng tin cậy khi học sinh thấy trên mạng điều gì đó khiến học sinh cảm thấy sợ hãi hoặc
khó chịu và không bao giờ tham gia vào các hành động đe dọa trực tuyến. Hãy dành thời gian để
trò chuyện với con của quý vị về các kiến thức an toàn khi trực tuyến. Internet là một công cụ
tuyệt vời để học hỏi và khám phá thế giới của chúng ta. Khi được sử dụng một cách hợp lý và an
toàn, internet có thể giúp học tập, giải trí và kết nối. Hãy đảm bảo rằng việc học tập, giải trí và kết
nối là phù hợp và an toàn. Con chúng ta xứng đáng nhận được điều đó.

Cuộc Thi Nghệ Thuật của Mountain View
Mùa xuân này chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi nghệ thuật. Chủ đề của cuộc thi nghệ thuật này là
"Sống theo Nguyên Tắc Vàng". Nguyên Tắc Vàng là đối xử với người khác theo cách mà quý vị
muốn được đối xử lại. Học sinh có thể tham gia vào cuộc thi nghệ thuật ở các thể loại sau: nhảy
múa, vũ đạo, văn học, sáng tác nhạc, nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác. Học sinh sẽ tham gia vào
một trong hai nhóm, từ mẫu giáo đến lớp hai hoặc từ lớp ba đến lớp năm. Để tham gia, học sinh
phải nộp tác phẩm nghệ thuật của mình cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất vào cuối giờ học ngày
12 tháng 5. Chúng tôi muốn mọi học sinh đều biết về cuộc thi này ngay từ bây giờ để học sinh có
đủ thời gian để chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi. Thông tin về các yêu cầu của cuộc thi được gửi
về nhà quý vị kèm theo thư thông báo này. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, hoặc muốn nhận
thêm một bản sao các yêu cầu, quý vị có thể gặp thầy Elliott tại Phòng 102 hoặc quý vị có thể yêu
cầu tại văn phòng chính.

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, đại học hoặc học viện giáo dục sau trung học cũng đều
được chào đón tại Mountain View vào bất kỳ ngày nào trong tuần.

