Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 21 tháng 9 năm 2016
Thứ Tư, ngày 23 tháng 9………………. Bữa Ăn của Ngân Hàng Thực Phẩm Utah Sau Giờ Học
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
Thứ Ba, ngày 4 tháng 10…………………Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng có phục
vụ Bánh Ngọt, 8:30 tại CLC
Thứ Năm, ngày 6 tháng 10………………Ngày Chụp Ảnh tại Trường

Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Chúng tôi sẽ sớm tổ chức các cuộc họp giữa học sinh/nhà giáo dục/phụ huynh. Chúng
tôi mời quý vị đến để hỗ trợ cho con quý vị, tìm hiểu về những điều được kỳ vọng tại trường, và
biết được những chương trình nào con quý vị đang được học. Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ
với quý vị rằng trường của chúng tôi là trường Tiến Bộ Thông Qua Xác Định Cá Nhân (AVID), và
điều đó rất có ý nghĩa cho con quý vị. Giáo viên của con quý vị sẵn sàng chia sẻ với quý vị về các
chiến lược AVID và các chiến lược này hiện tại sẽ giúp con quý vị thành công tại trường học, và
chuẩn bị cho việc học đại học sau này.
Tờ đăng ký họp sẽ có sẵn trong phòng lớn hình vòm của trường và quý vị có thể đăng ký
thời gian phù hợp để quý vị gặp mặt giáo viên của con quý vị.

Ngân Hàng Thực Phẩm Utah
Mỗi tháng một lần Bộ Phận Phục Vụ Thực Phẩm Di Động của Ngân Hàng Thực Phẩm
Utah sẽ mang thực phẩm miễn phí đến cho học sinh và phụ huynh của Mountain View. Tháng
này xe chở thực phẩm sẽ đến đây vào ngày 23 tháng 9 từ lúc 3 giờ đến 4:30 chiều hoặc cho đến
khi thực phẩm phát hết. Thực phẩm được cấp phát tại Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng, ở giữa
Trường Tiểu Học Mountain View và Trường Trung Học Cơ Sở Glendale (1388 South Navajo). Ví
dụ về các loại thực phẩm mà quý vị có thể được phát miễn phí là sữa chua, rau quả, và ngũ cốc.
Sẽ thuận tiện hơn nếu quý vị mang theo ba chiếc túi để đựng thực phẩm đem về nhà (giỏ và xe
đẩy thực phẩm cũng thuận tiện).

Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu Trưởng
Hiệu trưởng sẽ rất vui được gặp quý vị, chia sẻ về những thông tin mới tại Mountain
View, và trả lời bất kỳ câu hỏi 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 4 tháng 10 lúc 8:30. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị tại đó.

Học Sinh Được Tan Học Sớm vào Ngày 29 Tháng 9

Vào ngày 29 tháng 9 chúng tôi sẽ cho học sinh tan học sớm vào lúc 12:40 để giáo viên và
phụ huynh gặp mặt tại các cuộc họp. Vui lòng sắp xếp cho con quý vị vào ngày đó. Học sinh sẽ
được nghỉ học vào ngày 30 tháng 9 vì giáo viên sẽ tham dự các lớp đào tạo chuyên môn.
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