Thư Thông Báo của Mountain
View
Ngày 30 tháng 3 năm 2016
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 …………………………………………..Bắt Đầu Bữa Sáng tại
Phòng Học, 7:55 sáng.
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 ………………………………………Chương Trình của Nghệ
Sĩ Viôlông, 5 giờ chiều, Thính Phòng
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4………………………………………Cuộc Thảo Luận giữa
Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục vụ Bánh Ngọt, 8:15 sáng, Trung Tâm Học
Tập Cộng Đồng (CLC) Phòng 183
Thứ Ba, ngày 19 tháng 4………………………………………Đăng Ký Chương Trình
Dự Bị Mẫu Giáo Hè

Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục vụ Bánh
Ngọt
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 có phục vụ Bánh Ngọt tiếp theo của chúng tôi sẽ được tổ chức tại
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 lúc 08:15 sáng. Chúng tôi
hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó

Bữa Sáng tại Phòng Học
Trường Tiểu Học Mountain View đang thay đổi cách chúng tôi bắt đầu một ngày
mới của mình. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tất cả
các học sinh của chúng tôi sẽ được phục vụ bữa sáng miễn phí. Tiếng chuông đầu tiên
sẽ vẫn rung vào lúc 7:55, nhưng bây giờ học sinh sẽ xếp hàng để nhận bữa ăn sáng
mà các em có thể mang vào phòng học để ăn với bạn học của mình. Học sinh sẽ kết
thúc ăn sáng trong phòng học chậm nhất vào 08:10, khi đó học sinh sẽ thu dọn rác và
tập trung vào việc học của mình. Phụ huynh sẽ được yêu cầu cho phép con mình ăn
sáng tại phòng học mà không có phụ huynh hoặc anh chị để các em có thể xây dựng
cộng đồng lớp học và tăng mức độ độc lập của mình. Tất nhiên, nếu các phụ huynh
muốn làm tình nguyện, họ có thể đăng ký tại văn phòng và nhận nhãn dán tình nguyện
viên. Quý vị sẽ sớm nhận được thông báo thêm về thông tin liên quan đến sáng kiến
Bữa Sáng tại Phòng Học.

Đăng Ký Chương Trình Dự Bị Mẫu Giáo
Vào ngày 7, 8 và 11 tháng 4 chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký chương trình Dự Bị Mẫu
Giáo cả ngày dành cho Trẻ Mầm Non. Thủ tục đăng ký sẽ được diễn ra tại văn phòng của
chúng tôi, đặt tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Glendale/Mountain View, 1388 South
NavajoStreet, từ 8:30 sáng đến 6 giờ chiều. Sau những ngày đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp

nhận đăng ký vào giờ làm việc thông thường, 8 giờ sáng đến 4:30 chiều cho đến khi các lớp
kín chỗ.
Các tùy chọn trong cả ngày của chương trình Dự Bị Mẫu Giáo năm học 2016-2017 lại bắt đầu
tại Mountain View. Chương trình dành cho Trẻ Mầm Non này được thiết kế cho trẻ đã bước
sang tuổi thứ 4 chậm nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. Trẻ tham dự chương trình Dự Bị Mẫu
Giáo trong các giờ học chính quy, 4 ngày một tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Phụ huynh đóng
học phí hàng tháng là $150,00, hoặc có thể có mức chiết khấu được xác định theo thang đối
chiếu khi phụ huynh nộp thông tin thuế 2015 của họ.
Dữ liệu của học khu hỗ trợ cho tính hiệu quả của chương trình Dự Bị Mẫu Giáo có chất lượng
cao này, và cho thấy sự can thiệp sớm mang lại những lợi ích ở trường học và trong cuộc sống
sau này. Chương trình cả ngày này đã cho thấy cải thiện các điểm số về tính linh động, chuyên
cần và đánh giá.
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