
Січень 13, 2023 

 

Дорогі сім'ї Вест Сильван, 

 

З довгими вихідними на честь спадщини доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого!  У понеділок 1/16 

немає школи, і ми побачимо наших науковців у вівторок!   

 

Ми проводимо наші зимові тести MAP з англійської мови та математики, щоб оцінити прогрес між 

осінньою сесією адміністрації та зимою.  Заняття з англійської мови почали тестування, а в деяких 

випадках завершили, їх тестування MAP, а заняття з математики будуть тестуватися протягом 

наступних двох тижнів. Також буде призначений час для складання тестів для всіх, хто був відсутній. 

Щоб допомогти підготувати вашого Scholar до тестування MAP, ось посилання на ряд сімейних 

ресурсів.  Математичні місця розташування та запити на прискорення через відділ TAG значною 

мірою залежать від результатів тесту MAP з математики.  Дуже важливо, щоб вчені докладали 

максимум зусиль, коли вони беруть участь у цих оцінках. 

 

 
Студентське мистецтво 

 

Нотки вдячності? 

Якщо ви хочете надіслати добру ноту вдячності будь-якому члену Staff, будь ласка, поділіться тут.  

Добрі нотатки проходять довгий шлях, змушуючи наших членів Saff відчувати себе побаченими та 

вдячними!   

 

Підготовка до школи: 

Будь ласка, заохочуйте та нагадуйте своєму вченому щодня приносити до школи свій заряджений 

Chromebook. У нас дуже обмежена, і часто виснажена, кількість кредитних Chromebook. Пам'ятайте 

про те, щоб принести свій Chromebook, виданий PPS, до школи має вирішальне значення, оскільки 

Chromebook потрібні для занять і тестування MAP. Ми хочемо, щоб кожен міг отримати доступ до 

своєї навчальної програми вчасно та в режимі реального часу. 

 

Замовлення щорічника WSMS 2022-2023: 

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

замовити щорічник 2022-23, зайдіть в 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! Ми розміщуємо замовлення лише на основі попередніх замовлень, 

щоб не витрачати шкільні кошти.  Будь ласка, замовте свій щорічник  

заздалегідь.   

 

https://www.nwea.org/family-toolkit/
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VbGLzeQRMi4dKhWrq2AWFg~~/AAAAAQA~/RgRlWYKjP0THaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9PTWdUTmtMa1kzZHlPdDAxNXZVSVVRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSbFB1VmpQMFFrYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWVXVmhjbUp2YjJ0dmNtUmxjbU5sYm5SbGNpNWpiMjB2VndkelkyaHZiMnh0UWdwalR1T3hYV084bUJDTlVoRnFjMjlzYjI1amFHVkFjSEJ6TG01bGRGZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKY3MjT3hjz9qg_VIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~


Волонтери школи: 

Ми цінуємо всіх членів сім'ї, які були волонтерами в нашому Головному офісі, в 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 11:30 до 14:00 та 15:00-15:45 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)! 

 

Немає політики щодо стільникового телефону: 

Будь ласка, допоможіть нагадати та посилити нашу політику "Без мобільного телефону" під час 

навчального дня під час обговорень вдома.  Це означає, що ми просимо вчених або залишити 

телефони вдома, або покласти їх у свої шафки протягом дня, щоб вони не були спокусою.  Якщо 

вчений має телефон у класі або навколо кампусу протягом навчального дня, він конфіскується та 

утримується в офісі. Якщо вчений має три або більше порушень вже цього року, ми попросимо 

батьків / опікунів підняти слухавку, щоб допомогти зміцнити очікування.  Будь ласка, пам'ятайте, що 

вчені не мають доступу до своїх телефонів протягом дня, і утримайтеся від дзвінків та / або 

надсилання їм текстових повідомлень. Якщо вам потрібно терміново отримати повідомлення до свого 

вченого, ви можете зателефонувати до Офісу за номером 503-916-5690 або надіслати електронний 

лист на westsylvanoffice@pps.net. 

 

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

У нас були перші кілька днів клубних зустрічей під час п'ятничного консультування, і ми шукаємо 

волонтерів, схвалених PPS, щоб допомогти керувати клубами зі студентами. Якщо ви зацікавлені  у 

волонтерстві для управління клубом у період консультативного заняття по п'ятницях  з 9:15 до 9:45, 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. 

 

https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing


 

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: 

Ми подаємо заявку в найближчі тижні, щоб стати авторизованою середньою школою програми 

середніх років (MYP).  У разі схвалення ми переходимо до останнього кроку до авторизації.  Наша 

риса учня MYP за січень - це "мислителі". Вчені проводять цей місяць, обговорюючи та 

демонструючи цю рису. Щоб дізнатися більше про авторизацію WSMS International Baccalaureate 

MYP, відвідайте цей веб-сайт! 

 
 

 

 

 

 

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:  

★ Вікно оцінки бенчмарків зимової МАП: січень 2023 року 

★ Немає школи: понеділок, 16 січня 2023 року 

★ Вікно опитування успішних шкіл відкривається: понеділок, 23 січня 2023 р. 

★ Оцінки за підсумками 1-го семестру (2-а чверть) та підсумкові семестрові оцінки 

подаються: четвер, 26 січня 2023 року, та надсилаються поштою наступного тижня 

★ Без школи: п'ятниця, 27 січня 2023 р. *День планування для освітян 

★ Початок семестру 2/чверті 3: понеділок, 30 січня 2023 р. 

 

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/
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net


Насолоджуйтесь довшими вихідними та вирушайте у Вовчу зграю! 

 

Джилл і Бен 

 


