
Жовтень 21, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест Сильван, 

 

Сподіваємося, що у вас був чудовий тиждень!  Ці вихідні будуть зайняті на WSMS, оскільки в суботу 

відбудеться збір музичних коштів з 12:00 до 15:00.  Цей захід спонсорується та проводиться Фондом 

WSMS.  Сім'ям пропонується приїхати до кампусу, почути, як вчені демонструють свої музичні 

таланти, і здати будь-які небажані предмети електроніки на переробку.  Якщо ви не можете 

приєднатися і хочете пожертвувати, ви також можете зробити це за допомогою інформації, наданої 

на листівці.   Цільова сторінка збору коштів на музику та сторінка пожертвувань  для збору коштів на 

музику з рівнями донорів включені в посилання. 

 

 
 

6-й клас школи на відкритому повітрі: 

Вчені, які збираються до 6-ї школи Grade Outdoor School, збираються в кампусі цієї неділі о 14:30,  

щоб завантажити автобуси та вирушити до кампусу на тиждень навчанняo utdoor.  Автобуси 

відправляться оперативно о 15:00.  Кожен, хто вирішив не відвідувати, матиме предмети, які вони 

можуть робити в кампусі, під наглядом вчителів, які їх замінюють, протягом тижня, з понеділка по 

п'ятницю. 

 

Новини фонду WSMS: 

 

Не пропустіть! Підпишіться на каталог Фонду Вест-Сильвана вже сьогодні! 

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

волонтерства  та способи підтримки Західного Сильвана? Тоді підпишіться на новий сімейний 

каталог тут. Це дозволяє вам зв'язатися з Фондом та іншими сім'ями Західного Сильвана і почне бути 
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основним способом обміну інформацією. Це велика зміна від того, як ми спілкувалися в попередні 

роки! 

 

Сім'ї 7-го і 8-го класів - багато хто з вас не зареєструвалися! Для ваших науковців 

відбуваються 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 ви 

вирішите.  

 

Підпишіться на сімейний каталог West Sylvan тут! 

 

Американський ранковий клуб жестової мови: 

Починаючи з 27 жовтня в бібліотеці о 8:30 ранку,  буде віртуальний клуб, яким керують старші 

студенти ASL середньої школи Лінкольна.  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.  Кожен, 

хтонаглядає за студентами, які керують клубом, - Бен Мальбін, викладач LHS. 

 

 
 

Загублений і знайдений кінець кварталу Вичистити: 

З настанням кінця First Quarter настав час очистити Lost & Found.  Будь-яка з наших сімей, які 

нещодавно зголосилися або побували в гостях, може засвідчити, наскільки Lost & Found зараз 

заповнений безліччю одягу, пакетів обідів, шкільного приладдя та всіляких предметів.  Lost & Found 
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знаходиться безпосередньо навпроти Upper Gym, і він видимий і доступний для всіх вчених щодня.  

Все, що не буде затребуване до четверга, 3 листопада, буде передано в шафу для одягу PPS. 

 

  



Волонтери школи: 

Дякуємо членам нашої сім'ї, які нещодавно допомагали у 8-му класі Grade з гуртками Literature!  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!   

 

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 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 студентів High School: 

Якщо ви не впевнені, який High School відвідає ваш вчений на основі вашого поточного 

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

веб-сайт, який можна застосувати до вашого «вибору» High School, якщо 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 

 

Сім'ї 8-го класу, які цікавляться Бенсоном HS? 

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 онлайн-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 
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очне та онлайн-прогнозування ночей приблизно в середині лютого для студентів, які були 

прийняті.  

 

a) Інформаційна ніч у 8-му класі: 8-а ніч G Бенсона -  середа, 2 листопада, о 18:00. 

Ми НАПОЛЕГЛИВО заохочуємо сім'ї відвідати цей вечір. Цього року у нас НЕ буде 

тіньових днів, тому це ЄДИНИЙ час, коли студенти зможуть побачити будівлю, 

зустрітися з викладачами тощо протягом періоду подання заявки.  

 

b) Презентація 8-го класу / Листівка: Якщо можливо, ми хотіли б, щоб УСІ 8th Graders 

побачили  нашу презентацію, пов'язану тут, в яку ми вбудували відео про нашу 

школу та CTE.   

 

c) Benson Rebuild: Якщо хтось запитає, ми повернемося до нашого місця 

розташування Lloyd Center восени 2024 року. Лише один рік на майданчику 

Маршалла для цього поточного 8-го класу Grade! 

 

Політехніка Бенсона також запрошує сім'ї подати заявку на свою лотерею, якщо це 

цікаво.   

 

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 всі політики PPS щодо поведінки та дисципліни застосовуються в ці 

періоди.  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. 

 

Продаж продуктів харчування/цукерок у кампусі: 

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

прибутку під час навчального дня в кампусі.  Ці продажі заборонені.  Вченим нагадують 

про правило, а їх предмети зберігаються в Канцелярії до кінця дня.  У разі повторних 

проблем з сім'ями зв'яжуться, щоб забрати свої речі. 

 

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.   

 

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. 
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● 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)! 
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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 у своєму календарі зараз під час підготовки: 
 

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

пропустили початковий День картини у вересні. 

★ День відкритих дверей 8-го класу середньої школи Лінкольна в середу, 2 

листопада: Це День відкритих дверей лише для сімей 8-го класу, які проживають у 

межах відвідування LHS.  Додаткова інформація тут.  Захід з 17:30 до 20:8. 

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

понеділком): четвер, 3 листопада 

★ Немає школи для науковців, планування педагогів та дня оцінювання: п'ятниця, 4 

листопада 

★ Немає школи для вчених, необов'язкові віртуальні осінні конференції з викладачами: 

понеділок-вівторок, 21-22 листопада (більш детальну інформацію слід 

дотримуватися в найближчі тижні для реєстрації). 

★ Немає школи для науковців та освітян: осінні канікули 23-26 листопада (офіси 

закриті). 

 

Насолоджуйтесь вихідними, і вирушайте у Вовчу зграю! 

 

Джилл і Бен 
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