Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 30 tháng 11 năm 2016
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12………………………Hội Đồng Cộng Đồng Nhà Trường, Thư
Viện lúc 3:30
Thứ Ba, ngày 6 tháng 12………………….. Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu
Trưởng, Phòng CLC lúc 8:15

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Tôi hi vọng tất cả quý vị đã có được thời gian vui vẻ với gia đình của mình trong suốt kỳ nghỉ lễ
Tạ Ơn này. Cho dù nền tảng văn hóa hoặc tôn giáo của chúng ta như thế nào thì thật tốt khi có
dịp để nhắc nhở rằng chúng ta cần biết ơn những thứ mà chúng ta có và mọi người trong cuộc
sống của chúng ta. Hôm nay tôi muốn tập trung vào việc thể hiện lòng biết ơn.
Tôi biết ơn khi được làm việc trong một cộng đồng thật tuyệt vời này. Các học sinh của chúng
tôi và gia đình của các em thực sự quan tâm đến việc học tập và làm điều đúng đắn. Tôi biết ơn
vì sự chu đáo của họ. Tôi biết ơn cán bộ giảng dạy và nhân viên của chúng tôi. Họ luôn nỗ lực
hết sức để đảm bảo các học sinh học tập và đạt được những thành tích tốt. Tôi biết ơn khi được
làm việc trong một học khu tuyệt vời nơi tất cả chúng tôi đều có thể được hỗ trợ để mang lại sự
xuất sắc và tính công bằng trong các lớp học và hệ thống trường học của chúng tôi mỗi ngày.
Cảm ơn tất cả quý vị vì những gì quý vị đã làm để giúp cho Mountain View trở thành một địa
điểm học tập và làm việc tuyệt vời.

Cảm ơn Cô Karina
Cô Karina Gutierrez-Bowles đã công tác với vai trò là điều phối viên Chương Trình Giáo Dục
Cá Nhân (PEP) của trường chúng tôi. Gần đây cô đã xin thôi việc để cô có thể dành thời gian cho
con mới sinh của cô. Chúng tôi muốn cảm ơn Cô Karina vì tất cả những gì cô đã làm cho trường
của chúng tôi. Cô đã quản lý Câu Lạc Bộ Maratông, Câu Lạc Bộ Bóng Đá, nhóm thể dục của
phụ huynh, và đã hỗ trợ cho các lớp Giáo Dục Thể Chất (P.E.) của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn
cô vì đã giúp Mountain View trở thành một học khu khỏe mạnh hơn. Chúng tôi sẽ vô cùng nhớ
cô, nhưng chúng tôi biết điều quan trọng với cô là dành thời gian cho đứa con bé bỏng của mình.
Cảm ơn cô Karina!
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 6 tháng 12
lúc 8:15. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Phiếu Báo Cáo

Cuối quý ba tháng đầu tiên là Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11. Chúng tôi sẽ gửi phiếu báo cáo kết quả
học tập và rèn luyện của học sinh trong tuần này. Vui lòng xem phiếu báo cáo kết quả học tập và
rèn luyện cùng với con quý vị, và thảo luận với các em về những kết quả tốt, và những kết quả
chưa tốt các em cần cải thiện. Vui lòng đặc biệt chú ý về mục chuyên cần. Tôi đã quan sát thấy
khá nhiều học sinh có nhiều buổi nghỉ học và đi học trễ. Tình trạng nghỉ học hoặc đi học trễ
khiến nhiệm vụ học tập trở nên khó khăn hơn. Vui lòng lập kế hoạch để đảm bảo con quý vị đến
trường hàng ngày đúng giờ.

