Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 5 tháng 10 năm 2016
Thứ Năm, ngày 6 tháng 10………..Ngày Chụp Ảnh tại Trường
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10………....Cuộc Họp Quy Tắc Vàng, Phòng Dự Thính Glendale, 10 giờ
sáng
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10…………..Hội Đồng Cộng Đồng Trường Học, Thư Viện, 3:15 chiều
Thứ Ba, ngày 18 tháng 10…………..Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục vụ
Bánh Ngọt, Phòng CLC 183, 8:30 sáng
Thứ Năm, ngày 20 tháng 10………Nghỉ Học
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10………..Nghỉ Học
Thứ Hai, ngày 24 tháng 10…………Nghỉ Học

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Thứ Sáu tuần này chúng tôi sẽ bắt đầu chủ đề của trường chúng tôi, là “Mountain View
Sống Theo Quy Tắc Vàng.” Nhiều nền văn hóa và tôn giáo đều có chung một niềm tin rằng
chúng ta phải đối xử với người khác giống như hoặc tốt hơn cách chúng ta muốn được đối xử,
rằng chúng ta cần hành động theo cách kính trọng mọi người, tài sản, sinh vật sống, và cả Trái
Đất. Để bắt đầu chủ đề, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp vào Thứ Sáu ngày 7 tháng 10 tại
phòng dự thính của Trường Trung Học Cơ Sở Glendale vào lúc 10 giờ sáng, do Dự Án Quy Tắc
Vàng trình bày. Chúng tôi cũng có một số dự án nghệ thuật trong năm nay hỗ trợ chủ đề này.
Thông tin thêm về chủ đề sẽ sớm được cung cấp trong cả năm vì cố vấn trường học, cán bộ giáo
viên và phụ huynh của chúng tôi sẽ giúp tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tất cả chúng ta để tìm hiểu
và thực hành việc đối xử với người khác theo cách chúng ta muốn được đối xử.

Ngày Chụp Ảnh tại Trường
Xin lưu ý rằng Ngày Chụp Ảnh tại Trường sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 6 tháng
10. Chúng tôi đã phát các mẫu yêu cầu để học sinh mang về nhà. Nếu con quý vị chưa mang
mẫu yêu cầu về nhà, quý vị có thể nhận mẫu tại văn phòng hoặc yêu cầu trực tuyến. Để yêu cầu
trực tuyến, hãy truy cập mylifetouch.com. ID ngày chụp ảnh của chúng tôi là UM556192Q0. Sẽ
không bắt buộc mặc đồng phục của trường vào ngày này, để học sinh có thể mặc trang phục mà
các em chọn để chụp ảnh.

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 18
tháng 10 lúc 8:30. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Nghỉ Học từ ngày 20-24 tháng 10

Nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 cho kỳ
nghỉ thu, thời gian này là dịp để các nhà giáo dục tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn.
Trường học sẽ bắt đầu vào lúc 7:55, Thứ Ba, ngày 25 tháng 10.
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