
Жовтень 7, 2022 

 

Дорогі сім'ї Вест-Сильвана, 

 

Сподіваємося, що жовтень пройде добре для наших сімей!  Наша риса учня MYP на жовтень є 

«принциповою». Цього місяця науковці проведуть час, обговорюючи та демонструючи цю рису.  

Наша команда педагогів щойно подала нашу заявку, щоб стати авторизованою середньою школою 

MYP, і ми чекаємо зворотного зв'язку щодо можливого авторизаційного візиту цієї зими! Щоб 

дізнатись більше про подорож авторизації WSMS International Baccalaureate MYP, відвідайте цей веб-

сайт! 

 

У школі багато наших науковців завершують тестування MAP, а наші шестикласники готуються до 

школи на відкритому повітрі за два тижні!  Крім того, ми проведемо віртуальну шкільну зустріч TAG 

цього найближчого вечора вівторка, 11 жовтня, щоб відповісти на сімейні запитання про TAG та 

прискорення, щоб процес був чітким, а терміни були пояснені для тих, у кого можуть виникнути 

запитання.   

 

Ми хочемо привітати нового викладача за сумісництвом у команді WSMS, пані Женев'єве Ма'ще. Пані 

Ма'ще буде заповнювати нашу вакантну посаду на половину робочого часу в шостому класі, 

викладаючи два класи природничих наук та один шостий клас математики.  Ми вдячні за терпіння і 

розуміння наших сімей, поки ми завершували цей процес найму.  Пані Ма'ще розпочнеться в 

понеділок з нашою шкільною командою і протягом останніх двох днів у кампусі представляється 

науковцям. 

 

Дякуємо нашому Фонду WSMS та сімейній спільноті за всю вашу підтримку обіду Першої п'ятниці 

цього тижня!  Ці п'ятничні зусилля дійсно цінуються!  Через два тижні наш Фонд WSMS також 

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.   

 

 

https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://drive.google.com/file/d/1xLF0mj7OnS_n7EhbeRkSVq_loHxc0MK3/view?usp=sharing


 

  

Ми дуже цінуємо додаткових членів сім'ї, які були волонтерами в нашому Головному офісі, нашій 

бібліотеці, і приєднуються 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] 

 

Оновлення безпеки: 

Минулої п'ятниці було два питання безпеки: одне з членом сім'ї 6-го класу, а інше з 

кількома нашими учнями 8-го класу.  Поліція Бівертона відправила офіцера привітати наші 

сім'ї в понеділок вранці лише як демонстрацію підтримки нашої громади.  Офіцер був 

просто в кампусі недовго вранці.  Щоб допомогти вирішити будь-які чутки чи занепокоєння, 

офіцера не запросили до кампусу через постійні проблеми з безпекою або загрози безпеці 

школи.  Наші офіцери BPD є партнерами спільноти для реагування на безпеку, оскільки 

ми знаходимося в місті Бівертон.  Я розповів освітянам ту саму інформацію, на випадок, 

якщо вчені запитають, чому ця людина поруч. 

 

В результаті п'ятничного номера з кількома нашими 8-класниками відбулося зростання 

багатьох неправдивих чуток, що циркулювали.  Кожне твердження, що стосується, було 

досліджено мною та нашими радниками, і немає достовірних доказів будь-якої загрози 

безпеці для наших вчених.  Крім того, ми провели час у Консультативній службі, 

вихваляючи важливість бути стороннім спостерігачем.  Ми також наголошуємо на 

небезпеці недоречних публікацій у соціальних мережах та впливі неправдивих пліток на 

життя інших людей.  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: 

 

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


● Підпишіться на волонтерство!  Ми хочемо вашої допомоги (особливо під час обідів або 

в фронт-офісі в другій половині дня)! 

 

● Клуб мовлення та дебатів після школи: Це форма інтересу для клубу промов та дебатів 

WSMS 2021 року. Цей клуб (окремо від класу мови в WSMS) є клубом, організованим 

командою з промови та дебатів Лінкольна і викладається його членами. У цьому клубі ми 

навчаємо різним змагальним заходам у мовленні та дебатах та відвідуємо турніри, щоб 

змагатися з іншими місцевими середніми школами. Ми сподіваємось, що з клубом студенти 

будуть більш підготовлені до команди виступів та дебатів Лінкольна, а також до підвищення 

своїх навичок публічних виступів, досліджень та інших важливих навичок. Посилання на 

форму реєстрації: https://forms.gle/BgCSGB4Hk3ru6fuH6 

 

Загальні питання:  

Електронна пошта офісу: westsylvanoffice@pps.net 

Джерда Солонче, адміністративний помічник: jsolonche@pps.net (штатний, фінансовий) 

Кірстен Кромбі, адміністративний помічник: kcrombie@pps.net (відвідуваність, реєстрація, зняття 

коштів) 

 

 

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

 

★ Віртуальна зустріч T.A.G. для сімей о 17 годині.  у вівторок, 11 жовтня. 

★  Святкування фестивалю врожаю парків та відпочинку в Парктобері:  13 жовтня з 17:30 

до 19:30 у полі за школою.  Будь-які місцеві підприємства, які хочуть накрити стіл або продати 

товари, можуть займатися саморекламою, оскільки це відкритий захід спільноти.  Ця весела 

безкоштовна подія з заходами для будь-якого віку, безкоштовними розіграшами подарунків та 

можливістю надати інформацію про новий парк, що приходить до SW Pointer Rd. Одягніть свій 

улюблений осінній костюм і зайдіть у будь-який час між 5:30-7:30 вечора в середній школі 

Західного Сильвана (8111 SW West Slope Dr). Будуть надані послуги усного перекладу по 

іспанській мові. Запрошуємо всіх бажаючих! 

★ 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 буде відправлено сім'ям) 

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

повертається!  Більше деталей з'явиться у вихователів 6-го класу в найближчі тижні. 

★ 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 

https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
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★ Немає школи для науковців, день планування та оцінювання викладачів: 

п'ятниця, 4 листопада 

 

 

Насолоджуйтесь вихідними, і вирушайте вовчою зграєю! 

 

Джилл і Бен 

 


