Thư Thông Báo của Mountain
View
Ngày 14 tháng 9 năm 2016
Thứ Ba, ngày 20 tháng 9…………………….Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và
Hiệu Trưởng có Phục Vụ Bánh Ngọt, 8:30 tại CLC
Thứ Ba, ngày 20 tháng 9.Tác Giả, Duncan Tonatiuh Sẽ Đọc Cuốn Sách của Ông,
6:00 tại Hội Trường
Thứ Tư, ngày 28 tháng 9……………….Cuộc Họp giữa Học Sinh/Nhà Giáo Dục/Phụ
Huynh
Thứ Năm, ngày 29 tháng 9………………….. Cuộc Họp giữa Học Sinh/Nhà Giáo
Dục/Phụ Huynh
Thứ Năm, ngày 29 tháng 9…………………..Ngày Tan Học Sớm, Học Sinh Được
Tan Học vào lúc 12:40
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9………………………..Nghỉ Học

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Chương Trình Bữa Sáng tại Lớp Học đã có một khởi đầu tuyệt vời tại Mountain
View. Học sinh đang thực hiện theo các mong đợi bằng cách mang bữa sáng vào lớp
một cách yên lặng và ăn uống một cách lịch sự. Chúng tôi muốn nhắc phụ huynh rằng
các yêu cầu của liên bang không cho phép phụ huynh hoặc anh chị em của học sinh ăn
bữa sáng được cung cấp cho học sinh. Cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị về vấn đề này.
Tuần trước, nhà trường đã gửi thư mô tả các Hội Đồng Cộng Đồng Trường Học
về nhà. Ở cuối của mẫu đó, quý vị có thể điền thông tin cho biết rằng quý vị có quan
tâm đến việc phụ vụ cho hội đồng hay không và nộp lại mẫu đó cho văn phòng. Quý vị
phải nộp lại tất cả các mẫu quan tâm về vị trí tại Cộng Đồng Trường Học chậm nhất
vào 4 giờ ngày mai, 15 tháng 9, để được xem xét bầu chọn. Cảm ơn quý vị đã quan
tâm đến việc phục vụ trong cộng đồng học sinh và trường học.

Buổi Nghe Đọc Sách của Tác Giả Giành Giải Thưởng
Trường Tiểu Học Mountain View mời quý vị tham gia buổi nghe đọc sách của tác
giả, ông Duncan Tonatiuh. Ông Tonatiuh đã giành nhiều giải thưởng cho sách thiếu nhi
mà ông là tác giả và người minh họa. Ông sẽ đọc một trong các cuốn sách của mình
cho khán giả tại hội trường của trường chúng tôi vào lúc 6 giờ chiều, Thứ Ba, ngày 20
tháng 9. Chúng tôi hi vọng quý vị sẽ tham gia cơ hội đặc biệt này cùng với chúng tôi.

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 20 tháng 9 lúc 8:30. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở
đó.

Phòng Thực Hành Học Tập
Phòng Thực Hành Học Tập của Mountain View đã mở cửa. Phòng Thực Hành Học Tập là
nơi học sinh có thể đến để được giúp đỡ và hướng dẫn về bài tập về nhà sau giờ học. Phòng
thực hành là một chương trình không cần đăng ký trước. Điều này có nghĩa rằng học sinh không
phải tham gia toàn bộ chương trình và không phải tham dự hàng ngày. Học sinh có thể đến khi
các em có bài tập hoặc cần giúp đỡ thêm. Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, học sinh sẽ có thể
tham gia vào các hoạt động học tập hấp dẫn khác. Học sinh phải có mẫu đăng ký có chữ ký
trước khi tham gia chương trình. Học sinh có thể nhận các mẫu đó tại quầy lễ tân hoặc văn
phòng của Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng (CLC). Chương trình kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Sau
đó học sinh có cơ hội tham gia vào chương trình Cà Phê Trẻ Em sau giờ học của Mountain View
tại căng tin. Phòng Thực Hành Học Tập mở cửa từ Thứ Hai – Thứ Năm từ 3:10 đến 5:00 chiều.
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