Bản tin Mountain View
Ngày 06/09/2017
Thứ Năm, ngày 7 tháng 9 ...... Họp Hội Phụ Huynh Trường Học, lú 3:30 chiều Thư Viện Trường
Thư Sáu, ngày 08 tháng 09………..Họp Phụ Huynh và Hiệu Trưởng, 8:15 tại CLC phòng 182

Thông Báo của Hiệu Trưởng
Tôi xin cảm ơn tất cả những bậc phụ huynh và người giám hộ đã tham dự Đêm-Trở LạiTrường vào Thứ Tư vừa qua. Những người tham dự đã hiểu rỏ những gì con cái họ sẽ học năm
nay, những kỳ vọng ở lớp và trường và những cách mà nhà trường và phụ huynh có thể liên lạc
và làm việc cùng nhau để giúp trẻ học. Nếu bạn đã không thể tham dự sự kiện trên và bạn vẫn
quan tâm đến thông tin, bạn luôn được chào đón với việc hẹn gặp giáo viên của con bạn.

Ăn sáng trong lớp học
Chúng tôi rất vui khi có thể phục vụ bữa sáng cho mọi trẻ trong trường. Mỗi sáng ăn
sáng được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh Mountain View. Học sinh xếp hàng tại phòng
tập thể dục bắt đầu lúc 7:40. Vào 7:55 học sinh đi bộ qua phòng ăn, lấy đồ ăn, sau đó đi đến
lớp. Lúc 8:10 sinh viên được xem là trễ và phòng ăn sẽ đóng cửa.
Chúng tôi muốn học sinh học được sự tự lập và trách nhiệm. Do đó, chúng tôi yêu cầu
phụ huynh và bất kỳ người nào không phải là học sinh chờ đợi trong hội trường trong khi các
học sinh đi qua phòng ăn. Cảm ơn bạn đã chờ đợi trong khi con bạn có được bữa sáng của
chính mình.

00102Bầu Cử Hội Phụ Huynh Trường Học
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thêm một người sẽ sẵn sàng phục vụ trong hội phụ huynh.
Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với nhân viên văn phòng hoặc ông Limb.
Hội Phụ Huynh Trường giúp chúng ta quyết định sử dụng ngân sách nhà trường tốt nhất,
xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp và giúp thảo luận và đưa ra những quyết định mang
tính chương trình tại trường của chúng tôi. Hội Phụ Huynh họp mỗi tháng một lần. Cuộc họp
hội phụ huynh đầu tiên sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 07 tháng 9 vào lúc 3:30 chiều trong
thư viện.

Đi Bộ Thêm trong Bốn Tuần
Để khuyến khích học sinh và gia đình đi bộ, đi xe đạp hoặc xe tay ga đến trường, chúng
tôi sẽ tham gia vào một hoạt động do Sở Giao Thông Utah tài trợ, được gọi là Đi Bộ Thêm trong
Bốn Tuần. Mỗi học sinh sẽ về nhà với một tờ giấy giúp chúng theo dõi quảng đường đi bộ, xe
đạp hoặc xe tay ga đến trường. Vào cuối bốn tuần, học sinh trả lại các giấy này cho giáo viên
của mình. Chúng tôi sẽ gửi tất cả các giấy tờ theo dõi cho Sở Giao Thông Utah, nơi họ sẽ tiến
hành vẽ. Người chiến thắng bản vẽ sẽ giành phần thưởng như chai nước, mũ bảo hiểm xe đạp
và thậm chí xe đạp! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia và đi bộ càng thường xuyên càng tốt.
Nếu bạn sống xa trường, bạn có thể thả con ở nơi gần và để con tự đi bộ.
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