
Вересень 24, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест-Сильвана, 

 

Сподіваємося, що ви насолоджуєтесь приємними триденними вихідними!  Дякуємо всім сім'ям за те, 

що приєдналися до нас під час Ночі повернення до школи або за те, що знайшли час, щоб віртуально 

переглянути предмети. Ми розуміємо, що багато наших сімей мають дуже обмежений час, і будь-який 

час, який ви можете присвятити ночівлі в нашому кампусі, чудовий для нашої команди педагогів!  

Якщо ви пропустили віртуальну версію BTSN, вона також пов'язана тут.  Ми також хочемо подякувати 

нашим радникам та нашим PackLeaders - групі відданих вчених, за підтримки наших радників, які 

регулярно добровільно проводять свій час, щоб допомогти проводити такі заходи, як Вечір 

повернення до школи!  Крім того, дякуємо нашим сім'ям, шолярам та вихователям за те, що 

минулими вихідними вони знайшли час у суботу, щоб почати прикрашати садовий простір нашого 

центру!  Ми цінуємо ваш час та сили у вихідні дні!   

 

Триває тестування MAP для класів Math. Англійська мова розпочнеться наступного тижня. Це час 

тестування F, коли ми отримуємо деякі вихідні дані про навички наших вчених, щоб викладачі могли 

планувати навчання на рік, щоб задовольнити потреби вчених. Округ  надсилатиме поштою домашні 

копії результатів тестів з минулого навчального року в найближчі тижні.   

 

 

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] 

 

Нагадування про необхідність мати заряджені Chromebook і зарядні пристрої: 

У нас є дуже мало додаткових Chromebook, якщо такі є, щоб позичити, коли наші вчені 

забувають свої пристрої вдома.  Будь ласка, нагадайте своєму Scholar, щоб принести свій 

пристрій, щоб вони могли використовувати його для доступу до тестування MAP і 

залишатися в курсі класних завдань. 

 

 

● 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 Сімейний каталог Західного Сильвана, організований Фондом WSMS 

https://docs.google.com/presentation/d/19sE4eUel92La_tXy1hZf6-coUApVGgdRgQ4dXho15dM/edit?usp=sharing
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Цього року ми повертаємо Каталог сім'ї Західного Сильвана, щоб допомогти сім'ям зв'язатися 

з одним  

інший. Іректорія D буде повністю онлайн і доступна з комп'ютера або через pp on  

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. 

  

● 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, які потрібно зберегти в календарі зараз під час підготовки: 

 

★ Цього неділі, 25 вересня, з 14:00 до 16:00 відбудеться особиста сімейна зустріч щодо 

школи на свіжому повітрі.  Віртуальний варіант знаходиться за цим посиланням. 

★ Захід спільноти Tualatin Parks and Rec: 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. 
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★ Школа на свіжому повітрі для 6-класників: неділя, 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 

 


