Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 9 tháng 11 năm 2016
Thứ Ba, ngày 22 tháng 11……………………… Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và
Hiệu Trưởng, Phòng CLC vào lúc 8:30
Thứ Tư, ngày 23 tháng 11………………Nghỉ Học, Ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn
(Thankgiving)
Thứ Năm, ngày 24 tháng 11…………………….Nghỉ Học, Ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11…………………………Nghỉ Học, Ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Thời gian này của năm là thời điểm nhiệt độ đang thay đổi. Tôi muốn giải quyết
một vài nhu cầu phát sinh trong thời gian này.
Mối quan ngại đầu tiên là thời gian này của năm học sinh có xu hướng thất lạc
áo choàng, áo khoác, và áo len của mình. Trời lạnh vào buổi sáng khi các em đi học,
nhưng đôi lúc các em thấy đủ ấm vào giờ giải lao hoặc tại các địa điểm khác ở trường,
khiến các em cởi áo khoác của mình. Cuối cùng, đôi khi, các em để quên ở nơi đó.
Chúng tôi khuyến khích quý vị ghi tên con quý vị ở một vị trí nào đó trên quần áo của
các em để nếu quần áo bị bỏ quên ở đâu đó, thì có thể tìm lại chủ sở hữu để trả lại đồ.
Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị kiểm tra giỏ đồ thất lạc và tìm thấy nếu con quý vị
đang bị mất bất kỳ quần áo nào.
Thứ hai, chúng tôi yêu cầu học sinh duy trì các tiêu chuẩn về đồng phục của
trường ngay cả khi trời lạnh. Học sinh mặc áo choàng, áo khoác có mũ, và quần áo ấm
khác có thể mặc những trang phục đó có màu cùng với màu đồng phục của trường,
hoặc các em có thể cởi các trang phục này và cất trong tủ có khóa trong thời gian lên
lớp. Khi các em đi ra ngoài, các em có thể mặc trang phục với bất kỳ màu sắc nào để
giữ ấm, và sau khi trở lại trường, chúng tôi yêu cầu các em cởi áo choàng không cùng
màu với đồng phục khi các em trở lại lớp.
Cuối cùng, thời gian này của năm là thời điểm chúng ta dễ bị ốm hơn. Chúng tôi
đã có các học sinh và giáo viên bị cúm, cảm lạnh và nhiều bệnh khác. Chúng tôi
khuyến khích các học sinh của chúng tôi sử dụng khăn giấy khi hỉ mũi, để che miệng
của mình khi ho, và rửa tay thường xuyên. Chúng tôi mong quý vị cũng khuyến khích
con quý vị thực hiện như vậy. Tất cả chúng ta càng ít bị ốm, chúng ta sẽ càng học
được nhiều hơn.
Cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị về các vấn đề này.
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 22 tháng 11 lúc 8:30. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở
đó.
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