
Вересень 16, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест-Сильвана, 

 

З п'ятницею, сім'ї!  Вчора був перший день Місяця латиноамериканської спадщини!  Місяць 

латиноамериканської спадщини - з 15 вересня по 15 жовтня.  Чи знаєте ви, що WSMS має 12% 

вчених, які ідентифікують себе як латиноамериканців, і ще 10% вчених, які ідентифікують себе з 

кількома расами?  Ми з гордістю вшановуємо нашу різноманітну сімейну спільноту в WSMS! 

 
Репост з PPS, суперінтендант Герреро 

 

Ми знаходимося на пару тижнів у 2022-23 навчальному році, і миз нетерпінням чекаємо можливості 

поділитися предметами з сім'ями через пару форматів наступного тижня для Ночі повернення до 

школи.   Для тих з вас, хто відвідав наш кампус, ви вже знаєте, наскільки обмежена парковка, і ми 

визнаємо, що просто буде багато проблем з відвідуванням кампусу в середу ввечері через нещасну 

нестачу місця для паркування на нашій шкільній стоянці та в прилеглих районах.   

 

До вівторка ми поділимося віртуальними слайдами від наших викладачів, нашої адміністративної 

команди  та наших консультантів, щоб усі сімейнімілі, які вважають за краще уникати дорожнього 

руху, могли віртуально чути інформацію.  Це будуть попередньо записані відео/слайди, які сім'ї 

зможуть дивитися у вільний час, залежно від розкладу.   

 

Для сімей, які відвідують кампус особисто, ви захочете мати доступдо ParentVue на своєму телефоні, 

щоб ви могли «дотримуватися» розкладу вашого вченого, щоб відвідувати заняття за періодами.  

Буде десять хвилин на період для зустрічі з Вихователями (двадцять хвилин для  занять Block), 

протягом цього часу ви почуєте огляд класу offerings від Вихователя.  Пізніше в Fвсе буде віртуальні 

осінні конференції, які призначені для індивідуальних студентських конференцій з викладачами, тому 

BTSN не призначений для індивідуальних конференцій.  Це вечір, щоб побачити кампус, 

познайомитися зторсами Educa  та почути більший огляд кожного класу в розкладі вашого вченого.  

Члени нашого Фонду матимуть інформацію, щоб поділитися про способи участі, а деякі студентські 

клуби можуть продавати шкільні товари.  



 

 

Пошук членів сім'ї до ради шкільного сайту: 

Рада шкільного сайту збирається щомісяця, щоб обговорити програми, пов'язані зі школою, статті 

бюджету, дані, пов'язані з досягненнями учнів, а також вимагати внеску від представників сім'ї, 

педагогів та працівників школи.  Ми шукаємопарентів, які хотіли б приєднатися до ЄСВ на цей 

навчальний рік.  Якщо цікаво, будь ласка, заповніть форму тут.   

 

Учень підтримує 

6-й клас:  Радник:  Рікі Алмейда [ralmeida@pps.net] 

 Адміністратори:  Джилл Хант [jihunt@pps.net] 

  Бен Келлер [bkeller@pps.net] 

7-й клас:  Радник:  Кандіс Абні [kaabney@pps.net] 

 Адміністратор:  Бен Келлер [bkeller@pps.net] 

8-й клас:   Радник:  Ребекка Коен [rcohen@pps.net] 

 Адміністратор:  Джилл Хант [jihunt@pps.net] 

 

Сімейні розваги для WSMS? 

Завтра, в суботу 9/17, наш Фонд WSMS очолює зусилля з благоустрою центрального 

двору кампусу з 9:00 до 12:00.  Якщо ви застукаєтеся, візьміть з собою вуличні 

інструменти та обладнання та приходьте, допоможіть зробити кампус красивішим! 

 

Транспорт:  

Будь ласка, подумайте про те, щоб дозволити своєму вченому їздити в автобусі, а не збирати та 

висаджувати щодня, наскільки це можливо!  Автобусні перевезенняв цьому році мають b e en 

набагато краще, ніж в минулому році.  Є ще пара автобусів, які запізнилися в дні, поки водії звикають 

до своїх маршрутів або через дорожній рух.  Освітяни не штрафують науковців за запізнення в 

автобусі.   

Щоб отримати запитання про автобусний маршрут вашого вченого, варіанти районних перевезень 

або час / місця посадки, відвідайте веб-сайт Департаменту транспорту за адресою pps.net/Domain/61.  

Коли автобуси збираються пізно прибути в другій половині дня, наш офіс відправить масове 

повідомлення сім'ям, щоб ви не були стривожені. 

Висаджуючи або забираючи вчених, будь ласка, подбайте про повагу до наших сусідів.  Багато з них 

вивішують знаки і навіть виставляють конуси перед своїми під'їзними шляхами, щоб нагадати сім'ям 

уникати паркування на під'їзних коліях і посягання на їхню власність.  Ніяких зоні знаків P не слід 

дотримуватися, оскільки я щойно зустрівся з Beaverton PD, і вони видаватимуть цитати за 

ігнорування вивісок.  Наші іржіпросять вашої співпраці та ввічливості у висадці та забиранні, щоб сім'ї 

не блокували свої під'їзні шляхи та не перешкоджали руху транспорту на вулицях.  Використання 

автобусами науковцями позбавляє від будь-якої потреби у взаємодії з сусідами!   
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Політика Онікса Електра: 

 

Зміни в політиці мобільних телефонів йдуть добре до цих пір!  Нечисленні вчені, які 

були на своїх телефонах протягом дня, тримали їх  в Оффісі, щоб забрати в кінці дня.  

WSMS - це зона, вільна від стільникових телефонів, з 9:00 до 15:45  щодня. Ми просимо 

та радимо всім сім'ям зберігати мобільні телефони науковців вдома протягом 

навчального дня. Якщо вчений принесе мобільний телефон до школи, він, як очікується, 

зберігатиме свій вимкнений телефон у шафці протягом усього навчального  дня 

(включаючиобіди). Важливі повідомлення можна надіслати до нашого головного офісу 

електронною поштою за адресою westsylvanoffice@pps.net, а електронні листи будуть надіслані 

вашим науковцям. Студентам буде дозволено перевірити своїемболи протягом останнього періоду 

дня. 

 

Кафетерій/Меню: 

Студенти можуть принести власний обід з мішком і їм рекомендується щодня приносити 

багаторазову пляшку з водою, щоб поповнити її протягом усього навчального дня. WSMS отримала 

оновлення до наших водяних фонтанів, і тепер вони оснащені станціями для заправки пляшок. 

Цього року Шоларсу доведеться заплатити за шкільний сніданок та обід, а інформацію про плани та 

допомогу можна знайти на вебсторінці PPS Nutrition Services тут. У нас є три окремі обіди, за рівнем 

класу (see повний графік дзвоника нижче).  Інформація про меню доступна тут.  

 

 Ціни на меню 2022-23 

  Обід  на сніданок 

ПК-8: $1.60 $3.00 

Дорослий: $3.00 $5.50 

Молоко: $0.50 $0.50 

 

 

Післяобідні ранні пікапи: 

Наш Офіс відчував інтенсивний сімейний трафік до нашого звільнення о 15:45 через щоденні ранні 

посадки.  Коли це можливо, ми просимо вас уникати прийому вашого вченого між 15:15 і 15:45, 

оскільки наш Office стає перевантаженим розміщенням ранніх зборів, а персонал обмежений у другій 

половині дня. Будь-яке планування навколо цього періоду часу цінується. Якщо вам потрібно 

забрати автомобіль раніше, ми просимо вас спробувати прибути до 15:15.  Будь ласка, будьте 

готові пред'явити посвідчення особи з фотографією, оскільки це є законодавчою вимогою для picking 

up Scholars у шкільні години. 

 

 

Додаткові клуби та можливості для науковців: 

● Приєднуйтесь до клубу ранкового хору! 

Ваша дитина любить співати?  Вони можуть приєднатися до хору в середній школі Західного 

Сильвана!  Хор у WSMS - це чудовий спосіб бути залученим до Arts, незважаючи на 

обмеження розкладу під час звичайного навчального дня.  Студенти розвиватимуть здорову 

вокальну техніку, розвиватимуть навички музикантства, такі як читання музики та тренування 

слуху, співатимуть музику з різних стилів та культур, а також будуть частиною спільноти 

чудових дітей, які ЛЮБЛЯТЬ музику. Немає необхідного досвіду, немає прослуховування, і всі 

вони можуть приєднатися ! 

mailto:westsylvanoffice@pps.net
https://www.pps.net/Page/2464
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Інформація: 

Директор хору: Ліндсі Вайлдман 

Форма реєстрації 2022-2023 

Репетиції: 

Нова Стелла (хор 6 

 класів): щопонеділка та щосереди з 8:15 до 9:10 

Voce de Lupi (хор 7 - 8 класів): 

 вівторок і четвер з 8:15-9:10 ранку 

 

Репетиції відбуваються в залі хору WSMS, починаючи з понеділка, 26 вересня.  Parents і 

Students отримуватимуть повідомлення електронною поштою щодо будь-яких змін у розкладі, 

коли інформація стане доступною.  Ми з нетерпінням чекаємо чудового року, повного співу! 

 

 

● Драматичний гурток після школи!  Наш драматичний клуб збирається після школи вдні на 

тиждень в Lower Gym на сцені, станом на  середу, 7 вересня. Зацікавлені сім'ї та науковці 

можуть зв'язатися з драматичним директором, паном Крузе, у lkruse@pps.net. 

● Ранковий клуб ASL: Клас ASL 5-6 від LHS хотів би розпочати віртуальний ранковий  ASL club.  

Більше інформації з'явиться найближчим часом.  

● Ранковий біговий клуб: Давайте почнемо вихідні дні наших дітей правильно!  Дослідження 

показали, що регулярні серцево-судинні вправи знімають стрес, послаблюють тривогу, 

покращують настрій і когнітивні показники як у дорослих, так і у дітей.  З деякими 

батьківськими волонтерами ми могли б зробити рух регулярною частиною кожного тижня, 

розпочинаючи дні наших дітей з прогулянки, бігу, прогулянки, сашая, повзання або візка по 

парку, а потім групового сніданку.  Якщо ви зацікавлені в тому, щоб позичити руку, будь 

ласка,зв'яжіться з батьком Бренною Легаард за адресою brenna@legaard.net 

● Відвідайте наш консультаційний куточок тут 

 

Можливості для зв'язку з сім'єю: 

 

● Підпишіться на волонтерство!  Ми хочемо вашої допомоги (особливо під час обідів або 

в фронт-офісі в другій половині дня)! 

 

● Новий!  2022-2023 Західно-Сильванський сімейний каталог органіzed фонду WSMS 

Цього року ми повертаємо Каталог сім'ї Західного Сильвана, щоб допомогти сім'ям зв'язатися 

з одним  

інший. Каталог буде повністю онлайн і доступний з комп'ютера або через додаток на  

ваш телефон. Зареєструватися легко, і сім'ї можуть швидко ввести та затвердити свою 

інформацію.  У розділі  

каталог є успішним лише в тому випадку, якщо більшість нашої шкільної спільноти 

реєструється, тому, будь ласка, візьміть кілька  

хвилин і введіть свою інформацію. Реєстрація також дозволить вам отримати майбутній  

комунікація безпосередньо від Фонду про наукові та батьківські події та Західний Сильван  

потреби в пожертвуванні. 
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● ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ ЗАРАЗ!  Відвідайте https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com , 

щоб розпочати роботу та виконати вказівки щодо реєстрації своєї сім'ї.  

● Зверніть увагу, що під час створення облікового запису з Інструментарію членства 

надсилається запрошення електронною поштою, щоб підтвердити, що введено дійсну 

адресу електронної пошти.  Запрошення електронною поштою для створення нового 

облікового запису дійсне лише 2 години, тому, якщо ви не можете отримати доступ до своєї 

електронної пошти в ці терміни, вам доведеться почати процес заново. 

● Після того, як ви зареєструєтесь, ви побачите можливості пожертвувати на користь Фонду 

та зареєструватися на одну з багатьох волонтерських можливостей, які ми матимемо цього 

року. 

З нетерпінням чекаємо чудового 2022-2023 навчального року!  

Правління Фонду Західного Сильвана на 2022-2023 роки 

Слідкуйте за Фондом WSMS! Зв'яжіться з нами!  

  

Загальні питання:  

Електронна пошта офісу: westsylvanoffice@pps.net 

Джерда Солонче, адміністративний помічник: jsolonche@pps.net (штатний, фінансовий) 

Кірстен Кромбі, адміністративний помічник: kcrombie@pps.net (відвідуваність, реєстрація, зняття 

коштів) 

 

 

Ось кілька дат, щоб заощадити на вашому calendar зараз, готуючись: 

 

★ Повернутися до шкільної ночі: середа, 21 вересня, о 17:00 -19:00 або дивитися 

віртуальні варіанти, доступні у вівторок, 20 вересня (ми надішлемо повідомлення) 

★ Немає школи для вчених через День планування педагога: п'ятниця, 23 вересня 

★ Громадський захід парків та відпочинку Туалатін: 13 жовтня, 16:00 - 19:00 у полі за 

школою.  Будь-які місцеві підприємства, які хочуть накрити стіл або продати товари, 

можуть займатися саморекламою, оскільки це відкритий захід спільноти. 

★ Відкритийскуль для учнів 6-го класу: 23-28 жовтня ~ Табір з ночівлею повертається!  

Більше деталей з'явиться у вихователів 6-го класу в найближчі тижні. 

 

 

Іди Вовча зграя! 

 

Джилл і Бен 
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