
16 Грудня, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест Сильван, 

 

Бажаємо всім нашим сім'ям щасливого курортного сезону і мирних зимових канікул попереду!  Офіси 

WSMS закриваються на перерву, а дзвінки та електронні листи будуть повернуті в наступному році 

після повернення з перерви.  Школа відновлюється у вівторок, 3 січня 2023 року.  Якщо ваші 

святкові подорожі або перерви виходять за межі першого дня школи в січні, будь ласка, відповідно 

оновіть відвідуваність свого стипендіата в Synergy.  Бажаємо всім безпечного і щасливого часу 

протягом наступних двох тижнів!  Ми будемо сумувати за нашими Вовками! 

 

Вітаємо наших науковців, які минулими вихідними змагалися у турнірах з робототехніки під 

керівництвом пані Карли Естерле та місіс Дорі Вірт.  Наш власний West Sylvan Wolves, команда 

#21175, брав участь у кваліфікаційних турнірах ORTOP/FLL з робототехніки минулих вихідних в Intel. 

Наша команда брала участь у місіях з гри роботів, зібравши колосальні 155 балів за свої місії та 

дизайн роботів, і була опитана групою експертів у цій галузі щодо їхнього інноваційного проекту 

(Стаціонарний велосипед, що генерує енергію). Ми надсилаємо щирі вітання нашій команді шести-

восьмикласників та їхнім сім'ям за те, що вони зробили ці змагання успішними, наповненими 

зростанням та величезним ентузіазмом для нашої програми Robotics Club тут, у Вест-Сильвані. Ми з 

нетерпінням чекаємо ще БАГАТЬОХ років вперед з цими та іншими яскравими, молодими 

інженерами та дизайнерами в нашій школі та громаді! 

 
 

Вдячність? 

Якщо ви хочете поділитися люб'язною нотою вдячності з будь-яким співробітником, будь ласка, 

поділіться тут.  Добрі нотатки проходять довгий шлях, змушуючи наших співробітників відчувати себе 

побаченими та вдячними!   

 

Зміна розкладу дзвонів у січні: 

Коли ми повернемося до школи в січні, ми будемо використовувати графік дзвоників «Ранкова 

порада» (див. Нижче).  Ми переходимо до цієї версії нашого розкладу дзвонів у січні, щоб присвятити 

час на початку кожного дня, щоб повторити багато загальношкільних очікувань і зосередитися на 

деяких важливих  уроках руху Social-E з нашими вченими на початку кожного навчального дня.  

Повторне залучення до школи після перерви може бути складним завданням, і ми хочемо розпочати 

дні з деяких уроків, щоб відновити зв'язок та відновити спільноту щоранку протягом січня. Кількість 

часу, проведеного в інструктажі, залишається незмінним, і консультативний клас буде на початку дня, 

а не в кінці.   

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37


 

Соціальні мережі та відпустка: 

Два тижні поза школою можуть означати додатковий час у соціальних мережах для молоді.   

Зазвичай ми спостерігаємо зростання конфліктів між вченими та повідомлень про знущання та 

переслідування після тривалих періодів часу, коли вченим дозволяється брати участь у більшій 

кількості вільного часу в соціальних мережах, ніж зазвичай.  Будь ласка, відстежуйте облікові записи 

та чати своїх науковців у соціальних мережах, щоб переконатися, що вони беруть участь у безпечній 

поведінці.  Допоможіть науковцям блокувати негативні облікові записи та виходити з чатів та груп, які 

завдають шкоди їхній емоційній безпеці та добробуту.   

 

Замовлення щорічника WSMS 2022-2023: 

Щороку наш клас Щорічника разом із вихователем містером Гіллі створює шкільний щорічник.  T o 

замовте щорічник 2022-23, go to yearbookordercenter.com, і введіть код 6339. Всі продажі щорічника  

будуть попередньо замовлені безпосередньо через сторонню компанію і не будуть доступні для 

покупки через школу в кінці навчального року. Не пропустіть свій шанс отримати цю пам'ять для свого 

вченого!  Перегляньтеостаннє відео класу щорічника тут!  Науковці на уроці щорічника містера Гіллі 

були зайняті!  Ми розміщуємо замовлення лише на основі попередніх замовлень, щоб не витрачати 

шкільні кошти.  Будь ласка, замовте свій щорічник  

заздалегідь.   

 

Межі для майбутніх старшокласників: 

Якщо ви не впевнені, яку середню школу буде відвідувати ваш вчений на основі вашого 

поточного місця проживання, відвідайте цей сайт і введіть свою адресу або тут.  Нижче 

наведено веб-сайт, на який можна подати заявку до вашої «вибраної» середньої школи, 

якщо середня школа знаходиться за межами вашого звичайного району.  Заявки повинні 

бути подані до кінцевого терміну розгляду для будь-якої школи за межами вашого 

звичайного району PPS:  https://www.pps.net/schoolchoice.  Існує кінцевий термін подання 

заявок, тому, будь ласка, подайте заявку раніше, якщо ви запитуєте середню школу за 

межами вашої адреси. 

 

Сім'ї 8-го класу, які цікавляться Бенсоном Х.С.? 

Подання заявки на лотерею Бенсона на 2023-24 навчальний рік: Ми будемо 

приймати заявки на Бенсона з вівторка, 15 листопада, до п'ятниці, 16 грудня. Студенти 

повинні заповнити лише одну он-лайн заявку. Онлайн-заявка буде на сайті реєстрації: 

https://www.pps.net/schoolchoice.  Студентів, як правило, інформують про прийняття до 

кінця січня/початку лютого. У нас буде особисте та онлайн-прогнозування ночей 

приблизно в середині лютого для студентів, які були прийняті.  

 

Повідомлення про проблеми безпеки під час відпустки: 

Поки школа на перерві, повідомте про проблеми безпеки до місцевого відділу поліції з 

надзвичайних ситуацій і зателефонуйте за номером 911, щоб негайно отримати 

надзвичайні ситуації в галузі медицини та безпеки.   Сайт звітів SafeOregon - це ще один 

спосіб повідомити про проблеми, щоб вони були досліджені, коли школа відновиться.   211 

- це ще одне число для різних ресурсів громади.   

 

Підготовка до негоди: 

Керівники шкільного округу щоранку оцінюватимуть, чи зробили холодні погодні або зимові 

умови дороги для подорожей небезпечними для сімей та автобусів.  На основі оцінок 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VbGLzeQRMi4dKhWrq2AWFg~~/AAAAAQA~/RgRlWYKjP0THaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9PTWdUTmtMa1kzZHlPdDAxNXZVSVVRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSbFB1VmpQMFFrYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWVXVmhjbUp2YjJ0dmNtUmxjbU5sYm5SbGNpNWpiMjB2VndkelkyaHZiMnh0UWdwalR1T3hYV084bUJDTlVoRnFjMjlzYjI1amFHVkFjSEJ6TG01bGRGZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKY3MjT3hjz9qg_VIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
https://youtu.be/ZO8XLxFTh9Y
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f30aa5173d64b16ae89f1348faa3a38
https://www.pps.net/Page/2379
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/


керівники районів оголосять, чи є автобуси на Снігових маршрутах або чи є зміна розкладу 

для шкіл ( пізній початок або скасування школи).  Будуть розіслані автоматичні 

повідомлення на основі контактної інформації в наших даних ParentVue.  Переконайтеся, 

що ви оновлюєте свою контактну інформацію, якщо змінилися номери мобільних 

телефонів або контакти.   

 

Керуйте клубом!  Сімейні волонтери будуть запускати клуби по п'ятницях! 

Минулої п'ятниці у нас був перший день клубів, і ми шукаємо схвалених PPS волонтерів, які 

допоможуть керувати клубами зі студентами під час консультативного періоду по п'ятницях. Якщо ви 

зацікавлені у волонтерській діяльності з 9:15 до 9:45 по п'ятницях для запуску клубу, будь ласка, 

заповніть форму тут.  

 

Позначення відвідуваності через ParentVue 

Тепер сім'ї можуть записувати майбутні прогули для своїх студентів безпосередньо в ParentVUE без 

необхідності звертатися до Головного офісу. Будь ласка, пам'ятайте, якщо студент збирається 

пропустити кілька днів, учень та / або батько / опікун повинні повідомити про відсутність з кожним 

учителем і скласти план пропущеної роботи та завдань.  

 

Якщо ваш студент буде відсутній протягом ПОВНОГО ДНЯ: 

Увійдіть на сайт ParentVUE або завантажте і відкрийте додаток для телефону. У 

будь-якому випадку знайдіть кнопку "Повідомити про відсутність" праворуч від 

фотографії студента. У розкривному списку виберіть дату початку, дату 

завершення та причину. Не забудьте натиснути ЗБЕРЕГТИ, і ви отримаєте 

підтвердження зі спливаючих вікон. 

 

Якщо ваш студент відсутній протягом ЧАСТКОВОГО ДНЯ: 

Надішліть електронний лист westsylvanoffice@pps.net із зазначенням дати, часу та 

причини. 

 

Немає доступу до інтернету? Зателефонуйте на головну лінію West Sylvan за 

номером 503-916-5690 і виберіть опцію Відвідуваність. 

 

Волонтери школи: 

Ми цінуємо всіх членів сім'ї, які були волонтерами в нашому Головному офісі, нашій бібліотеці, і 

приєдналися до нас на шкільні обіди та перерви, щоб допомогти з наглядом!  Додаткові дорослі по 

всьому кампусу дійсно допомагають з цими більш завантаженими просторами та найжвавішим часом 

навчального дня!  Якщо ви вже є затвердженим волонтером PPS, ви можете приїхати до кампусу в 

будь-який день тижня, коли дозволить ваш графік, і ми знайдемо спосіб, яким ви можете допомогти в 

кампусі!  Періоди з 11:15 до 13:30 та 14:30-15:45 найбільш потрібні для допомоги в обідній перерві та 

допомоги офісу! Зареєструйтеся на волонтерство!  Ми хочемо вашої допомоги (особливо під 

час обідів або в Головному офісі в другій половині дня)! 

 

 

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] 

https://drive.google.com/file/d/1WJwWaEWEWBjgZBqKpSL19aMDZAgzFjGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:kaabney@pps.net


 Адміністратор: Бен Келлер [bkeller@pps.net] 

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

 Адміністратор: Джилл Хант [jihunt@pps.net] 

 

MYP і WSMS: 

Наша риса учня MYP за грудень - "збалансована". Вчені проводять цей місяць, обговорюючи та 

демонструючи цю рису.  Наша команда викладачів щойно подала нашу заявку, щоб стати 

авторизованою середньою школою програми середніх років (MYP), і ми чекаємо зворотного зв'язку 

щодо можливого авторизаційного візиту цієї зими! Щоб дізнатися більше про авторизацію WSMS 

International Baccalaureate MYP, відвідайте цей веб-сайт!  Січневий учень Трайт буде 

"Мислителями".  

 
 

 

 

Можливості для сімейного зв'язку та розширеної діяльності науковців: 

 

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

або в Головному офісі в другій половині дня)! 

 

Загальні питання:  

Електронна пошта офісу: westsylvanoffice@pps.net 

Джерда Солонче, адміністративний помічник: jsolonche@pps.net (персонал, фінанси) 

Кірстен Кромбі, адміністративний асистент: kcrombie@pps.net (студенти, відвідування, зарахування, 

зняття коштів) 

 

Ось кілька дат, які потрібно зберегти у своєму календарі зараз під час підготовки:  

★ Зимові канікули: понеділок, 19 грудня 2022 року - понеділок, 2 січня 2023 року  (офіси WSMS / 

школа закрита) 

★ Резюме школи: вівторок, 3 січня 

★ Немає школи: понеділок, 16 січня 

★ Оцінки за підсумками 1-го семестру (2-га чверть) та підсумкові семестри 

виставляються: четвер, 26 січня 

★ Немає школи: Плановий день для освітян, п'ятниця, 27 січня 

★ 2-й семестр/3-й квартал Починається: (деякі заняття можуть змінюватися): понеділок, 30 

січня 

 

mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net


Насолоджуйтесь відпочинком, і вирушайте у Вовчу зграю! 

 

Джилл і Бен 

 


