
Листопад 10, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест Сильван, 

 

Сподіваємося, що наші сім'ї насолодяться вихідними до Дня ветеранів.  Дякуємо всім нашим 

Ветеранам, які служили!  Ми завершили коригування графіків на ІІ квартал.  Ця чверть 

закінчується наприкінці січня, і в цей час будуть видані остаточні оцінки.  Табелі за Перший 

квартал надіслано поштою.  

 

WSMS знову бере участь як партнер у проекті Sparrow Project цього навчального року, де 

наша шкільна спільнота має можливість виконувати громадські роботи для маленької дитини 

зі станом здоров'я.  Наш горобець буде представлений через  PowerPoint тут наступного 

тижня, а також через цілу шкільну асамблею наступної п'ятниці вранці.  Враховуючи, що 

маленька дитина має проблеми зі здоров'ям, ми хочемо, щоб сім'ї мали цю інформацію 

заздалегідь, якщо ви можете захотіти, щоб ваш вчений відмовився від участі в асамблеї.  

Якщо у вас є сумніви щодо відвідування стипендіата, будь ласка, зв'яжіться зі своїм 

шкільним консультантом.  У нас буде місце в Бібліотеці, доступне для всіх, хто може бути 

спровокований цією Асамблеєю. 

 

 
 

Вдячність? 

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

ласка, поділіться тут. 

 

Осінні віртуальні конференції: 

Осінні конференції відбуваються в понеділок/вівторок, 21 і 22 листопада.  Освітяни надіслали 

сім'ям посилання, щоб зареєструватися на віртуальні конференції.  Ці конференції не є 

обов'язковими для сімей.  Якщо ваш вчений(и) працює добре в академічному плані, ви 

можете не відчувати потреби зустрічатися з різними викладачами.  Освітяни надаватимуть 

пріоритет зустрічам із сім'ями для науковців, які спочатку потребують додаткової академічної 

підтримки, а потім запланують додаткові конференції після завершення цих реєстрацій.  

Електронні листи від наших освітян були надіслані для реєстрації, якщо ви зацікавлені.   

 

TAG (Талановита та обдарована) ідентифікація: 

https://www.sparrowclubs.org/
https://docs.google.com/presentation/d/1KOhKmnLFhZb7iRQCMZaGu6MENGVDVJmE19TqFAxxSNc/edit?usp=sharing
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37


Ми раді повідомити, що посилання TAG було стиснуто лише в одну форму! Якщо ви 

зацікавлені у вивченні TAG для своєї дитини, натисніть тут і заповніть форму до 29.11.22. 

Обов'язково перейдіть до параметра PARENT. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, 

напишіть координатору TAG Холлі Грем за адресою hgraham@pps.net.  Ви також можете 

відвідати веб-сайт WSMS TAG тут. 

 

Одяг для зимових погодних умов: 

Зі зміною погоди, будь ласка, допоможіть своєму вченому принести теплий одяг до школи 

разом із курткою в дні, коли йде дощ.  Часто вчені все ще хочуть грати на свіжому повітрі під 

дощем, і ми хочемо, щоб у них був теплий одяг для стихії.  Наш фонд WSMS також 

започатковує шафу для одягу WSMS.  Якщо вашому вченому потрібно відвідати шафу одягу, 

він може побачити свого радника за предметами.  Ми також приймаємо пожертви на 

легковживані або нові предмети одягу, які можуть заповнити шафу для одягу WSMS. 

 

Оголошення про зимову теплоту Вест-Сильвана з класу етики WSMS: 

Науковці на уроці етики пані Мелані з гордістю оголошують, що з 29 листопада по 16 грудня 

ми організовуємо зимовий драйв одягу під назвою West Sylvan Winter Warmth Drive!  

 

Шестикласники подарують нові шкарпетки, семикласники подарують теплі шапки або 

шарфи,  а восьмикласники подарують 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.   

 

Шкарпетки повинні бути новими, але рукавиці/рукавички, теплі шапки та шарфи можна легко 

використовувати (мається на увазі чисті та неушкоджені).  Всі розміри вітаються від 

немовляти до дорослого!  

 

Дякуємо, що співпрацюєте зі своїм стипендіатом, щоб допомогти тим, хто цього потребує.  

 

Інтерес до віртуальних вчених чи іншої середньої школи? 

Хоча ми хочемо, щоб WSMS залишалася школою, яку наші вчені відвідують у середніх 

класах, бувають випадки, коли сім'ї можуть захотіти розглянути інші варіанти через потреби 

сім'ї та потреби в транспорті.  Інші варіанти, такі як віртуальні вчені або інший шкільний сайт, 

можуть просто по-різному відповідати потребам сім'ї.  Якщо ви шукаєте варіанти, веб-сайт 

тут. Сім'ї можуть подати "Передачу труднощів", щоб подати запит на інший шкільний сайт.  

Наразі також доступні програми для віртуальних науковців. 

 

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 з 15:15 до 

15:45 по п'ятницях для управління клубом, будь ласка, заповніть форму тут.  

 

https://app.smartsheet.com/b/form/b428363662b84b6e89f5d92f090d13c3
mailto:hgraham@pps.net
https://www.pps.net/domain/2637
https://www.pps.net/Page/2343
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing


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. 

 

Замовлення щорічника WSMS 2022-2023: 

Щороку наш клас Щорічника під керівництвом вихователя, містера Гіллі, створює шкільний 

щорічник WSMS.  Інформація тут, щоб замовити щорічник 2022-23 як пам'ять для вашого 

вченого.  Всі продажі щорічника  будуть попередньо замовлені безпосередньо через 

сторонню компанію і не будуть доступні для покупки через школу в кінці навчального року. 

Будь ласка, замовляйте заздалегідь!   

 

Щорічна перевірка ParentVUE:  

Батьків / опікунів просять переглядати та оновлювати інформацію про файл для своїх учнів 

щороку. Цю інформацію можна переглянути, відредагувати та надіслати онлайн через 

додаток ParentVUE. 

Кінцевий термін подання щорічних онлайн-перевірок через ParentVUE – 28 жовтня 2022 року. 

Станом на 29 жовтня батьки / опікуни повинні пройти онлайн-перевірку, щоб отримати 

доступ до ParentVUE.  Якщо батьки / опікуни не подали щорічну онлайн-перевірку або не 

завершили процес реєстрації на папері, наступне повідомлення з'явиться при вході в 

ParentVUE: 

o   Процес щорічної перевірки повинен бути завершений, щоб продовжити 

o   Це важка зупинка для входу в ParentVUE.  Єдиними варіантами є натискання 

кнопки Почати щорічну перевірку або вихід із системи. 

 

Якщо ви не можете пройти щорічну перевірку онлайн або у вас є запитання щодо 

використання мобільного додатка ParentVUE, будь ласка, зв'яжіться зі шкільним офісом. 

https://youtu.be/fSd4hxvBPNQ


 

Американський ранковий клуб жестової мови : 

Наш клуб ASL почав збиратися раз на тиждень у бібліотеці о 8:30 ранку. Вчені беруть участь 

у віртуальному клубі, яким керують старші студенти середньої школи Лінкольна ASL.  

Студенти LHS зустрінуться зі студентами WSMS через GoogleMeet, щоб викладати та 

практикувати основні предмети ASL, такі як вивчення алфавіту та деяких простих знаків.  

ASL є однією з мов, пропонованих у LHS, тому цей клуб може бути приємним вступом до 

базового навчання ASL під час підготовки до майбутнього заняття в LHS.  Плакат з датами 

тут.   Вчителем, який наглядає за учнями, які керують клубом, є Бен Мальбін, викладач LHS.   

 

 

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: 

Дякуємо членам нашої родини, які нещодавно допомагали у 8-х класах з гуртками 

літератури!  Ми також щиро цінуємо всіх членів сім'ї, які були волонтерами в нашому 

Головному офісі, нашій бібліотеці та 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 11:00 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] 

https://drive.google.com/file/d/1c9VzbMKndXYgaaxRGB7jSX1UomJqe--H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c9VzbMKndXYgaaxRGB7jSX1UomJqe--H/view?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto: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] 

 

 

  

mailto:jihunt@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:jihunt@pps.net


MYP і WSMS: 

Наша риса учня MYP за жовтень - "Принципова". 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! 

 
 

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: 

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.   

 

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
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/


Нагадування про необхідність взяти з собою заряджені хромбуки та зарядні 

пристрої: 

У нас є дуже невеликий запас додаткових Chromebook, щоб позичити, коли наші 

вчені забувають свої пристрої вдома.  Будь ласка, нагадайте своєму вченому 

щодня приносити до школи свій заряджений пристрій , щоб вони могли 

використовувати його для доступу до тестування MAP і залишатися напоготові. 

 

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:  

★ Немає школи через День ветерана: п'ятниця, 11 листопада 

★ Немає школи для науковців: факультативні віртуальні сімейні осінні конференції з 

педагогами -  понеділок-вівторок, 21-22 листопада 

★ Осінні канікули для науковців: понеділок-п'ятниця, 21-25 листопада 

★ Відвідування 8-го класу LHS: п'ятниця, 9 грудня  

 

Насолоджуйтесь довшими вихідними та вирушайте у Вовчу зграю! 

 

Джилл і Бен 

 

https://docs.google.com/document/d/1WjNuanwaFThcw4OjFB9wZTNeYHWplCI6c8sJrqGSyhM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net

