Thư Thông Báo của Mountain View
Ngày 7 tháng 9 năm 2016
Thứ Năm, ngày 20 tháng 9…..Hội Đồng Cộng Đồng Nhà Trường, 3:30
chiều
Thư Ngỏ của Hiệu Trưởng
Tôi rất vui được chào đón giáo viên và nhân viên mới đến Mountain View. Chúng tôi có
một số gương mặt mới đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn cho trường của chúng tôi. Cả America
Neugebauer và Jimena Arellano đều sẽ là các trợ giảng mới trong các lớp học mầm non của
chúng tôi. Samuel Rogers là huấn luyện viên môn Giáo Dục Thể Chất (P.E.) mới của chúng tôi,
Cô Corie Bailon là giáo viên lớp một mới của chúng tôi, Cô Jessica Keenan là giáo viên lớp ba
mới của chúng tôi, Cô Sonia Olsen là giáo viên lớp bốn mới của chúng tôi, và cả Cô Miss Selene
Mansfield và Abdulkadir Aden đều là giáo viên lớp năm mới của chúng tôi. Chúng tôi cũng chào
đón Cô Megan Hilton quay trở lại Mountain View với vai trò là một chuyên gia can thiệp trong
môn đọc và môn toán. Tôi cũng rất vui được giới thiệu quý vị gặp phó hiệu trưởng mới tuyệt vời
của chúng tôi, Chelsea Malouf.
Thật tuyệt vời khi được gặp lại tất cả các học sinh của chúng tôi và gia đình của các em.
Cảm ơn quý vị vì đã chào hỏi tôi khi quý vị nhìn thấy tôi, và đặt câu hỏi khi quý vị có thắc mắc.
Cảm ơn quý vị đã giúp các giáo viên của chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học bằng cách
không đi vào hành lang trước khi giờ học bắt đầu. Cảm ơn quý vị đã chờ đi xuống phòng đợi để
đón con cho đến khi chuông reo. Điều này giúp học sinh tập trung. Cảm ơn quý vị đã chăm sóc
và hỗ trợ tích cực cho con quý vị và trường của các em. Chúng tôi có một cộng đồng tuyệt vời
tại đây.

Ngày Hội của Nhà Trường
Cảm ơn quý vị đã tham dự dạ tiệc và ngày hội cộng đồng chào đón sự trở lại trường của
chúng tôi. Các giáo viên của chúng tôi thật sự trân trọng vì được làm quen với quý vị nhiều hơn.
Quý vị hãy dành thời gian đến để thể hiện mức độ quan tâm mà quý vị dành cho con của mình.
Cảm ơn quý vị rất nhiều! Chúng tôi đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời tại ngày hội của chúng
tôi! Chúng tôi muốn cảm ơn tất cảmọi người trong Tổ Chức Phụ Huynh và Giáo Viên (PTO), các
đối tác cộng đồng, giáo viên, và những người khác đã làm tình nguyện để mang lại một ngày hội
thành công. Ngày hội sẽ không thể thành công như vậy nếu không có sự tham gia của quý vị.

Cuộc Họp 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, lúc 8:30.
Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp quý vị ở đó.

Góc Tư Vấn
Nếu quý vị chưa gặp được cố vấn, hãy đến Cuộc Thảo Luận giữa Phụ Huynh và Hiệu
Trưởng có Phục Vụ Bánh Ngọt vào Thứ Ba đầu tiên của tháng. Thứ Ba tuần trước Cô Cassie và
Cô Sarah đã trình bày thông tin về các chương trình và nguồn lực tư vấn cho phụ huynh thông
qua ban tư vấn. Cô Cassie cũng đã trao đổi về các bài học và giá trị trên lớp mà cô và Cô Sarah
sẽ dạy mỗi tháng trong suốt năm học. Tháng 9 tập trung vào các chính sách chống bắt nạt. Bắt
đầu vào Thứ Ba đầu tiên của Tháng 10, ban tư vấn sẽ xác định các học sinh thực hành nội dung
trong các bài học này. Hãy kiểm tra thư mời của quý vị về việc xác định học sinh thực hành của
con quý vị.
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