
Жовтень 14, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест-Сильвана, 

 

Насолоджуйтесь довшими вихідними!  Наші освітяни мають можливість брати участь у додатковому 

професійному розвитку вже сьогодні, звідси вихідний день шкільної п'ятниці, 14 жовтня, протягом 

усього ППС.   

 

Тестування макіяжу MAP завершиться найближчим тижнем для всіх, хто все ще потребує тестування.  

Це дає викладачам вихідні дані з математики та англійської мови, щоб вони могли щороку 

вимірювати прогрес для вчених від осені до зими.  Оцінки також допомагають викладачам у 

цільовому плануванні навчального дизайну.  

 

Дякуємо команді парку та району відпочинку Туалатін-Хіллз (THPRD) за громадський захід у WSMS у 

четвер увечері!  Там були частування, інформація про майбутній проект парку, ігри та столи для 

членів громади для продажу предметів.  THPRD контролює парк, де вчені щодня мають перерви, 

тому вони є партнерами спільноти для нашої WSMS.   

 
 

Оновлення TAG: 

Приблизно 30% науковців WSMS ідентифіковані TAG (Талановиті та обдаровані).  Сімейна зустріч 

WSMS TAG відбулася віртуально у вівторок.  Посилання на запис із зустрічі цього тижня є тут, якщо 

хтось пропустив зустріч: Zoom-посилання  та слайди.  

 

Від сімей продовжують ділитися питаннями про математичні пропозиції та можливості для 

прискорення математики в середній школі на найближчі роки в PPS.  Візуал з Управління викладання 

та навчання додається тут.   Шляхи визначаються поточним рівнем оцінки та класом ваших 

стипендіатів цього року, 2022-23.  Якщо у вас виникли сумніви щодо цього шляху, будь ласка, 

зв'яжіться з провідниками Офісу вчителів і навчання тут.   Прискорення вимагає затвердження через 

процес прискорення єдиного предмета TAG (SSA) для майбутніх шкільних років.  Районні команди 

продовжують отримувати відгуки від сімей, коли вони завершують пропозиції середньої школи на 

2023-24 навчальний рік.   

 

Школа відкритого повітроплавання 6 класу: 

Віртуальна зустріч для відповідей на запитання про школу відкритого відпочинку (ODS) відбудеться у 

понеділок, 17 жовтня, о 17 годині.  Сесія буде записана для сімей, які пропускають Q & A.  

Шестикласники повинні повернути заповнені бланки дозволів на відвідування школи на відкритому 

http://www.thprd.org/
http://www.thprd.org/
https://drive.google.com/file/d/1nf_0dnT062eezkJpcLv86x_9CC57qOI2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mawsYnOgxS20U4s4KIvMbAztHFBwac4vbdiz3ISd_sk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Up_JPdVkfy7_zkjzD3gEwpZw7VwsNIs1/view?usp=sharing
https://www.pps.net/otl


повітрі, яка починається в неділю, 23 жовтня.  Вчені, які не відвідують ODS, матимуть вчителів-

замінників, які наглядатимуть за пакетною роботою в школі протягом тижня. 

 

Тема: Запитання та відповіді на відкритому повітрі WSMS для школи 

Час: 17 жовтня 2022 р. 17:00 за тихоокеанським часом (США та Канада) 

Приєднатися до наради Zoom: https://pps-net.zoom.us/j/87599547405 

Ідентифікатор зустрічі: 875 9954 7405 

 

Підтримайте наші музичні програми! 

Через два тижні наш Фонд WSMS проводить 2-й щорічний збір музичних коштів  у суботу, 22 

жовтня.  Будь ласка, виходьте, щоб підтримати наші музичні програми, зробити пожертви та взяти 

участь у можливості безкоштовно переробити будь-яку електроніку.  Відвідайте ці сторінки, щоб 

дізнатися більше та пожертвувати: цільова сторінка збору коштів на музику та сторінка пожертвувань  

для збору коштів музики з рівнями донорів. 

 

 

 
 

Новини Фонду WSMS: 

 

Не пропустіть! Зареєструйтеся в каталозі Фонду Західного Сильвана сьогодні! 

Зацікавлені в отриманні інформації про наукові та батьківські заходи Фонду, можливості 

волонтерства та способи підтримки Західного Сильвана? Потім зареєструйтеся в новому каталозі 

сім'ї тут. Це дозволяє вам зв'язатися з Фондом та іншими сім'ями Західного Сильвана і почне бути 

основним способом обміну інформацією. Це велика зміна від того, як ми спілкувалися в попередні 

роки! 

 

Сім'ї 7 - 8 класів - багато хто з вас не зареєструвалися.  Для ваших вчених наближаються події, і 

реєстрація гарантує, що ви отримаєте інформацію, щоб ваш вчений міг приєднатися до веселощів! 

Ваша інформація не вводиться автоматично - кожен повинен зробити це самостійно.  Ви також 

можете просто отримувати наші електронні листи про наукові події та діяльність Фонду та не ділитися 

своєю інформацією з іншими, якщо забажаєте.  

https://drive.google.com/file/d/1xLF0mj7OnS_n7EhbeRkSVq_loHxc0MK3/view?usp=sharing
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/band
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/form/m/210946
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/


 

Зареєструйтеся в сімейному каталозі Західного Сильвана тут! 

 

 

 

 

 

Волонтери школи: 

Ми дуже цінуємо додаткових 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 навколо кампусу дійсно допомагають у цих більш завантажених просторах та найжвавіший 

час навчального 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] 

 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 на жовтень є «принциповою». Цього місяця науковці проведуть час, 

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

стати авторизованою середньою школою програми середнього віку (MYP), і ми чекаємо на відгуки 

про можливий авторизаційний візит цієї зими! Щоб дізнатись більше про подорож авторизації WSMS 

International Baccalaureate MYP, відвідайте цей веб-сайт! 

 
 

Оновлення системи безпеки 

 

Поведінка 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 в ці періоди застосовуються всі правила поведінки та дисципліни PPS.  

Якщо вчені отримують направлення на автобуси та створюють небезпечне середовище в 

https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/
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/


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 буде порушена, щоб 

обговорити наступні кроки для своїх окремих науковців. 

 

Продаж їжі/цукерок у кампусі: 

Кілька вчених нещодавно намагалися продавати їжу, цукерки та жуйку для власного 

особистого прибутку під час навчального дня в кампусі.  Ці продажі заборонені.  

Науковцям нагадують про правило, а їхні предмети зберігаються в Канцелярії до кінця 

дня.  При повторних питаннях з сім'ями зв'яжуться, щоб забрати свої речі. 

 

Порушення мобільного телефону: 

Кілька вчених тримали свої мобільні телефони в Офісі три або більше разів за порушення 

політики «Відсутність стільникового телефону» в кампусі.  Після третьої роботи з 

Стипендіатом сім'ї попросять забрати цей пристрій.  Якщо вчені мають мобільні телефони, 

вони повинні знаходитися в шафках і не можуть використовуватися протягом навчального 

дня.  Якщо науковцям потрібно зателефонувати додому, є телефони Office, і якщо сім'ям 

потрібно надіслати повідомлення академії, ви можете надіслати повідомлення 

електронної пошти westsylvanoffice@pps.net , і повідомлення буде переслано до вашого 

Науковця.  

 

Повідомлення про проблеми безпеки: 

Ми продовжуємо направляти вчених до консультантів та постачальників психічного 

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

повідомити про проблеми, щоб вони були розслідувані.   

 

Нагадування про необхідність мати заряджені Chromebook і зарядні пристрої: 

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

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

щодня приносив свій заряджений пристрій до школи , щоб він міг використовувати його 

для доступу до тестування MAP та залишатися в курсі. 

 

● Відвідайте наш консультаційний куточок тут 

 

Можливості для сімейних зв'язків та розширеної діяльності науковців: 

 

● Підпишіться 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 помічник: kcrombie@pps.net (відвідуваність, реєстрація, зняття 

коштів) 

 

 

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

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


 

★ Немає школи для студентів та необов'язковий ПД для викладачів: 14 жовтня 

★ Віртуальне запитання та зустріч про ODS для сімей 6-х класів: 17 жовтня, 17:5  : посилання 

вище 

★ Школа на свіжому повітрі для 6-класників: 23-28 жовтня ~ Табір з ночівлею повертається!  

Висадка в Західному Сильвані для автобусних перевезень до таборів – час TBD. 

★ День макіяжу шкільних картинок: вівторок, 1 листопада *для тих учнів, які пропустили 

початковий День картини у вересні. 

★ Кінець 1-ї чверті (чверть класів закінчується, а нові чверть занять починаються наступного 

понеділка): четвер, 3 листопада 

★ Немає школи для науковців, день планування та оцінювання викладачів: п'ятниця, 4 

листопада 

 

Насолоджуйтесь вихідними, і вирушайте вовчою зграєю! 

 

Джилл і Бен 

 


