Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 16 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
(Thanksgiving)
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
Trong thời gian không ổn định này, tôi muốn đảm bảo các gia đình và cộng đồng của chúng tôi
biết rằng Mountain View vẫn duy trì cam kết làm cho trường học của chúng tôi trở thành một nơi
an toàn và thân thiện cho mọi người ở mọi nền văn hóa, tôn giáo, chủng tộc, khả năng và định
hướng tình dục. Sự đa dạng này là điều tạo ra sự tốt đẹp và bền vững của chúng tôi. Mountain
View đã có truyền thống lâu đời về việc chấp nhận, yêu thương và học tập từ các học sinh và gia
đình, họ là những người đến từ các quốc gia khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, có niềm
tin tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Đây là tài sản của trường học và cộng đồng chúng tôi, và
thông điệp của chúng tôi không chỉ là trường học của chúng tôi tốt hơn vì điều đó mà thành phố,
tiểu bang, và đất nước của chúng tôi cũng tốt hơn vì điều đó. Học sinh của chúng tôi đại diện cho
một tương lai đáng kinh ngạc khi sự đa dạng của chúng tôi sẽ đến với toàn thế giới. Tiếp tục lạc
quan. Tiếp tục yêu thương những người khác. Tiếp tục hy vọng. Đây là thời gian tuyệt vời để
nhớ rằng chủ đề của chúng tôi trong năm nay là noi theo quy tắc vàng. Làm việc với tất cả quý vị
là đặc ân của tôi. Cảm ơn quý vị đã làm cho tôi cảm thấy được chào đón. Tôi sẽ luôn làm hết sức
mình để đảm bảo rằng tất cả mọi người cảm thấy được chào đón và an toàn ở đây tại Mountain
View.

Góc Tư Vấn
Thưa các phụ huynh, hãy tham gia Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục vụ
Bánh Ngọt của chúng tôi vào ngày 22 tháng 11 để công nhận những học sinh của Mountain
View đã được thấy là hành xử tôn trọng trong tháng 10. Mỗi tháng chúng tôi tìm hiểu và thực
hành các giá trị xây dựng tính cách và các học sinh được công nhận vì thực hành những giá trị
này. Đối với tháng 11, giá trị là "phép lịch sự". Truy cập vào trang web tư vấn để tìm hiểu thêm
về giá trị và những gì con quý vị đang học.
http://mvecounselor.weebly.com/mountain-views-super-power-traits.html
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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