
9 Грудня, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест Сильван, 

 

Завершуючи останні тижні грудня, ми продовжуємо бути вдячними за всі наші сім'ї та вашу довіру до 

нашої шкільної команди, щоб підтримати ваших науковців.  Ми на півдорозі до другого кварталу.  

Найкращий спосіб залишатися на зв'язку з академічними успіхами вашого вченого - це перевірити 

Canvas та спілкуватися з викладачами, якщо є запитання.  

 

У четвер ввечері наш хор WSMS та музиканти гурту мали першу офіційну можливість виступити для 

живої аудиторії в нашому кампусі за кілька років!  Ми дякуємо всім нашим науковцям за їх дивовижні 

виступи, і ми особливо вдячні директору гурту Денлі Арсу та директору хору Ліндсі Вайлдман. У 

четвер у нас був упакований будинок для демонстрації талантів!  Насолоджуйтесь шоу тут , якщо не 

змогли відвідати! 

 

У п'ятницю ми розгорнули наш перший день клубів для всіх науковців.  Прагнучи дати нашим 

науковцям більше шансів зв'язатися один з одним через спільні інтереси, кожен викладач, радник, 

адміністратор та деякі волонтери проводили клуби протягом періоду консультативного заняття в кінці 

дня.  Мета полягає в тому, щоб приділяти час щомісяця по п'ятницях, щоб продовжувати цю 

можливість зв'язку для створення та розвитку нових зв'язків між вченими.  Ми хочемо принести трохи 

задоволення в середню школу! 

 

Наші радери Eighth Gтакож вирушили в подорож до середньої школи Лінкольна в п'ятницю!  Всі вони 

мали можливість відвідати реконструйований кампус і поглянути на майбутнє.  Ми вдячні, що LHS 

провела цей захід і запланувала веселий ранок візитів та асамблею для наших науковців.   

https://youtu.be/pCxAI5eVi08


 
 

Вдячність? 

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

поділіться тут. 

 

Замовлення щорічника WSMS 2022-2023: 

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

Перейдіть до yearbookordercenter.com і введіть код 6339, щоб замовити щорічник 2022-23. 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!  Перегляньте останнє відео класу щорічника тут! 

 

Святковий подарунок драйвовий час! 

Настав час для нашого щорічного святкового подарункового диска. Пожертви надходять 

безпосередньо нужденним сім'ям Вест-Сильван. Щоб придбати подарункові картки, віртуально 

перейдіть за посиланням нижче. Електронну пошту та друковані картки можна надіслати пану 

Алмейді в ralmeida@pps.net.  Відправлені картки можна надіслати безпосередньо до 

консультаційного офісу. Будь ласка, залиште записку з ім'ям вашого Student і їх Advisory Tкожен. 

Натисніть тут, щоб замовити подарункові картки віртуально 

Фізичні подарункові картки або готівку можна викинути у консультанта студента, або в головному 

офісі, або з їхнім викладачем-консультантом.  Напишіть пану Алмейді з будь-якими  питаннями на 

ralmeida@pps.net.  Ідеї фізичних подарункових карток: Target, Фред Мейєр, Wal-Mart, Safeway, Нові 

сезони, Starbucks, Best Buy 

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://www.yearbookordercenter.com/
https://youtu.be/ZO8XLxFTh9Y
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/32SJ63VOWCTHT?ref_=wl_share
mailto:ralmeida@pps.net


 

Останній дзвінок для оголошення про зимову теплоту Вест-Сильвана з класу етики WSMS: 

У нас є оновлення про конкурс Winter Warmth Drive!  Шостий та сьомий класи посідають перше місце 

зі 158 балами кожен! Восьмий Grade знаходиться на третьому місці з 79 очками.  

 

● Шестикласники дарують нові шкарпетки 

● Семикласники дарують лайки-нові або нові теплі шапки або шарфи 

● Восьмикласники дарують як-нові або нові рукавиці або рукавички. 

 

Цей загальношкільний конкурс буде підтримувати Західний жіночий та дитячий притулок Армії 

Спасіння для жінок та дітей, які борються з домашнім насильством, та шафу одягу державних шкіл 

Портленда, яка допомагає нужденним учням.  Пожертви продовжують збиратися протягом 

наступного тижня.  Дякуємо, що допомагаєте тим, хто потребує цього Winter! 

 

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

Ми шукаємо волонтерів, схвалених PPS, щоб допомогти керувати клубами зі студентами під час 

консультативного періоду по п'ятницях. Якщо ви зацікавлені у волонтерстві по п'ятницях для 

управління клубом, 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. 

 

Сімейні заходи: 

Якщо хтось шукає веселого сімейного заняття в цей святковий сезон, гравці Портленд Панто  

будуть виконувати Пітер Пен - мюзикл Панто в театрі абатства Альберта з 10 по 18 грудня. 

 

Нинішній Вест Сильван 8th Grader, Лілі Метер та випускник Вест-Сильвана, Ной Кларк, обидва 

є частиною гравців Портленд Панто. Панто - це британська святкова традиція і надзвичайно 

популярна у Великобританії з великою кількістю популярних пісень, взаємодією з аудиторією та 

деякими " жартами wink-wink " для дорослих. 

 

https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing


Це буде їхнє четверте шоу, і вони швидко стають новою святковою традицією для портлендської 

аудиторії, розпродавши майже всі попередні шоу.  Квитки та додаткова інформація доступні на 

Portlandpantoplayers.com 

 

Сім'ї та друзі Західного Сильвана можуть використовувати промо-код "WestSylvan", щоб отримати 

знижку в розмірі 3 доларів за квиток. 

Сподіваюся побачити вас на шоу!  

 

Очікування успіху автобуса:  

Кілька водіїв шкільних автобусів подають направлення для науковців через неадекватну 

поведінку в шкільних автобусах.  Поїздка на автобусі до та з кампусу вважається частиною 

навчального дня, і всі політики PPS щодо поведінки та дисципліни застосовуються в ці 

періоди, перебуваючи в автобусі.   

 

Якщо вчені отримують направлення на автобуси і створюють небезпечне середовище в 

автобусі, вони можуть бути відсторонені від їзди на шкільному автобусі.  Сім'ї повинні були 

б перевозити вчених, якщо правила автобусів не можуть бути дотримані.  Хоча ми хочемо, 

щоб кожен мав можливість транспортування до школи, досвід їзди повинен бути 

безпечним для всіх.  З сім'ями зв'язуються, якщо безпека автобусів порушена, щоб 

обговорити наступні кроки для своїх окремих вчених.  У кожному автобусі є відеокамери , і 

ми просимо відео дослідити погану поведінку, щоб науковці та сім'ї могли бути залучені до 

виправлення проблем. 

 

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)! 

 

 

  

https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6


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] 

 

MYP і WSMS: 

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

демонструючи цю рису. Наша команда освітян 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. 

 
 

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: 

mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:jihunt@pps.net
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
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


Ми продовжуємо направляти вчених до консультантів та постачальників послуг з 

психічного здоров'я, коли визначені потреби.  Сайт звітності SafeOregon - це ще один 

спосіб повідомити про проблеми, щоб вони були розслідувані. 

 

Нагадування про необхідність взяти з собою заряджені хромбуки та зарядні 

пристрої: 

У нас дуже обмежений запас додаткових Chromebook, щоб позичити на окремі періоди 

занять, коли наші вчені забувають свої пристрої вдома. В даний час у нас є багато 

Chromebook, які доступні для ремонту, і ми надаємо пріоритет потребам цих студентів у 

позикодавцях. Будь ласка, нагадайте своєму вченому, щоб він щодня приносив до школи 

свій заряджений пристрій. 

 

Відвідайте наш консультаційний куточок тут 

 

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:  

★ Драматична вистава: п'ятниця, 16 грудня, на нижньому тренажерному залі WSMS: пожертви 

на вступ 

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

закрита) 

★ Немає школи: понеділок, 16 січня 2023 року 

★ Оцінки за підсумками 1-го семестру (2-а чверть) та підсумковим семестром 

виставляються: четвер, 26 січня 2023 р. 

★ Немає школи: День планування для освітян, п'ятниця, 27 січня 2023 року 

 

Насолоджуйтесь вихідними, і вирушайте у Вовчу зграю! 

 

Джилл і Бен 

 

https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://docs.google.com/document/d/1WjNuanwaFThcw4OjFB9wZTNeYHWplCI6c8sJrqGSyhM/edit?usp=sharing
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