Вересень 9, 2022
Дорогі сім'ї Вест-Сильвана,
Цього тижня ми перенесли Консультативну службу на завершення навчального дня. План полягає в
тому, щоб продовжувати цей графік протягом вересня, оскільки ми оцінюємо внесок як викладача,
так і науковця щодо змісту, термінів та ефективності консультативних матеріалів. PIL спорт вже
розпочався, і кілька груп тренуються в нашому будинку після школи. Команди PIL працюють окремо
від шкільної команди, тому всі питання, пов'язані зі спортом PIL, часом зустрічей або місцями, повинні
бути надіслані лідерам різних команд. Для отримання інформації про те, як залучити вашого
вченого-спортсмена до PIL-спорту, відвідайте цей веб-сайт.
Драма все ще набирає їх до клубу після школи! Будь ласка, зв'яжіться з паном Крузе для отримання
додаткової інформації, і флаєр тут. Також хор розпочнеться ближче до кінця місяця як ранковий
(перед школою) клуб. З пані Вайлдман можна зв'язатися для отримання додаткової інформації щодо
реєстрації в хоровому клубі. Хоча нам не дають фінансування для штатних викладачів для цих
критично важливих мистецьких досвідів, ми продовжуємо будувати шляхи для мистецтва через клуби
для наших науковців. Сімейні пожертви зберігають цей досвід!

Пошук членів сім'ї до ради шкільного сайту:
Рада шкільного сайту збирається щомісяця, щоб обговорити програми, пов'язані зі школою, статті
бюджету, дані, пов'язані з досягненнями учнів, а також отримати інформацію від різних членів сім'ї,
педагогів та працівників школи. Ми шукаємо батьків, які хотіли б приєднатися до ЄСВ на цей
навчальний рік. Якщо цікаво, будь ласка, заповніть форму тут.
Запитання щодо розкладу:
Наша адміністративна команда опрацьовувала питання розкладу, які були надіслані нам на
westsylvanoffice@pps.net. Мета полягала в тому, щоб сьогодні доопрацювати всі зміни в розкладі,
щоб ми могли обмежити зриви в розкладах науковців та освітян. Якщо неправильне розташування
все ще існує, скористайтеся електронною поштою офісу, щоб надіслати повідомлення для
ознайомлення.

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]
Назад до школи-ночі:
У середу, 21 вересня, з 17:00 до 19:00, ми проведемо особистий вечір back-to-school. До цього
вечора ми поділимося віртуальним вітальним відео разом із віртуальними слайдами від наших
вихователів, оскільки розуміємо, що багато сімей можуть не мати можливості приєднатися до нас. Як
ви знаєте, наша парковка також дуже обмежена і буде досить складним завданням, якщо ви плануєте
приєднатися в цей вечір. Буде час відвідати кожен клас за розкладом ваших науковців, щоб почути
від викладачів протягом десяти хвилин на клас. Цей вечір має на меті запропонувати неформальне
знайомство з нашими викладачами, будівлею нашої школи та дати сім'ям час почути про класи. Цей
вечір не призначений для індивідуальних конференцій між освітянами та сім'ями щодо конкретних
питань науковців, оскільки часу на індивідуальні конференції просто не буде. Пізніше восени будуть
присвячені вечори для конференцій, якщо сім'ї захочуть більш індивідуальних розмов.
Транспорт:
Автобусні перевезення покращилися порівняно з минулим роком. Є ще кілька автобусів, які
запізнилися, поки водії звикають до своїх маршрутів. Щоб отримати запитання про автобусний
маршрут вашого вченого, варіанти перевезення в районі або час / місця посадки, відвідайте веб-сайт
Департаменту транспорту за адресою pps.net/Domain/61. Коли нам повідомлять про автобуси, які
прибувають пізно ввечері, наш Офіс надішле масове повідомлення сім'ям, щоб ви не були
стривожені.
Висаджуючи або забираючи науковців, будь ласка, подбайте про повагу до наших сусідів. Багато з
них розміщують таблички, щоб нагадати сім'ям уникати паркування на під'їзних шляхах. Не слід
дотримуватися зон паркування та знаків, оскільки Beaverton PD видаватиме цитати за ігнорування
вивісок. Наші сусіди просять вашої співпраці у виїзді та вивезенні, щоб сім'ї не перекривали свої
під'їзні шляхи та не перешкоджали проїзду на вулицях.
Оновлення безпеки:
Пасинкування в цей час не є обов'язковим, але продовжує рекомендуватися. Науковці та педагоги
можуть вибирати, носити маску чи ні, виходячи з індивідуальних потреб та уподобань. Ми
продовжуємо рекомендувати фізичне дистанціювання, і всі оновлення PPS можна знайти на
головному веб-сайті PPS. Кожен, хто повідомить про позитивний випадок COVID-19, буде
зобов'язаний карантинувати зі школи протягом п'яти днів. У зв'язку зі змінами в керівних принципах
округу, більші повідомлення спільноти не надсилатимуться про кожен зареєстрований випадок. Ми
продовжимо надсилати повідомлення спільноті, якщо буде визначено «спалах», що зачіпає 10% або
більше класу.
Вченим як і раніше дозволено їсти на відкритому повітрі. Ми просто призначаємо простір біля
Верхнього тренажерного залу для тих, хто вважає за краще їсти на свіжому повітрі. Якщо у вашого

вченого виникнуть запитання щодо їжі на свіжому повітрі, він може знайти будь-який обід для
дорослих, який контролює, для отримання додаткової інформації.
Політика електроніки:
Зміни в політиці мобільних телефонів йдуть добре до цих пір! Нечисленні вчені,
які були на своїх телефонах протягом дня, розміщують їх в Офісі, щоб забрати їх
наприкінці дня. WSMS - це зона, вільна від стільникових телефонів з 9:00 до 15:45
щодня. Ми просимо та радимо всім сім'ям зберігати мобільні телефони науковців
вдома протягом навчального дня. Якщо вчений принесе мобільний телефон до
школи, очікується, що він зберігатиме свій вимкнений телефон у шафці протягом
усього навчального дня (включаючи обідні періоди). Важливі повідомлення можна
надіслати до нашого Головного офісу електронною поштою за адресою
westsylvanoffice@pps.net , а електронні листи будуть переслані вашим науковцям.
Стипендіатам буде надано час для перевірки своїх електронних листів протягом останнього періоду
дня.
Кафетерій/Меню:
Студенти можуть принести власний обід з мішком і їм рекомендується принести багаторазову пляшку
з водою для поповнення протягом усього навчального дня. WSMS отримала оновлення до наших
водяних фонтанів, і тепер вони мають станції для заправок пляшок.
Цього року стипендіатам доведеться заплатити за шкільний сніданок та обід, а інформацію про плани
та допомогу можна знайти на веб-сторінці PPS Nutrition Services тут. У нас є три окремі обіди, за
рівнем класу (див. повний розклад дзвоника нижче). Інформація про меню доступна тут.
2022-23Меню Ціни
Сніданок
ПК-8:$1.60$3.00
Дорослий:$3.00$5.50
Молоко:$0.50$0.50
Розклад дзвонів з післяобідніми порадами:
Щоб збільшити кількість часу, присвяченого налагодженню зв'язків для наших науковців з дорослими,
збільшити можливості для академічної підтримки та дозволити можливості для участі в шкільних
клубах для всіх, ми додали консультативний час (30 хвилин) до кінця кожного навчального дня, щоб
розпочати навчальний рік. Ми додаємо цей дорогоцінний час для наших науковців, щоб брати участь
у значущій соціально-емоційній роботі, академічних навчальних посібниках, стратегіях виконавчого
функціонування, а також брати участь у клубах та побудові спільноти. Будь ласка, зверніться до
наступного розкладу дзвонів, якого ми дотримуємося з вівторка, 6 вересня.

Післяобідні ранні пікапи:
Наш Офіс відчував інтенсивний сімейний трафік до нашого звільнення о 15:45 через щоденні ранні
посадки. Коли це можливо, ми просимо вас уникати прийому свого вченого між 15:15 і 15:45, оскільки
наш Офіс може бути перевантажений розміщенням ранніх зустрічей, а персонал обмежений у другій
половині дня. Будь-яке планування навколо цих часових рамок цінується. Будь ласка, будьте готові
пред'явити посвідчення особи з фотографією, оскільки це законодавча вимога для отримання
стипендіатів у навчальний час.
Додаткові клуби та можливості для науковців:
● Приєднуйтесь до клубу ранкового хору!
Ваша дитина любить співати? Вони можуть приєднатися до хору в середній школі Західного
Сильвана! Хор у WSMS - це чудовий спосіб долучитися до мистецтва, незважаючи на
обмеження графіка під час звичайного навчального дня. Студенти розвиватимуть здорову
вокальну техніку, розвиватимуть навички музикантства, такі як читання музики та тренування
слуху, співатимуть музику з різних стилів та культур, а також будуть частиною спільноти
чудових дітей, які ЛЮБЛЯТЬ музику. Немає необхідного досвіду, немає прослуховування, і всі
вони можуть приєднатися!
Інформація:
Директор хору: Ліндсі Вайлдман
Форма реєстрації 2022-2023
Репетиції:
Нова Стелла (хор 6 класів): щопонеділка та щосереди з 8:15 до 9:10
Voce de Lupi (хор 7 - 8 класів): вівторок і четвер з 8:15-9:10 ранку
Репетиції відбуваються в залі хору WSMS, починаючи з понеділка, 26 вересня. З цього є
кілька винятків – батьки/опікуни та учні отримуватимуть повідомлення електронною поштою
щодо змін у розкладі, коли інформація стане доступною. Ми з нетерпінням чекаємо чудового
року, повного співу!
●

●
●

Драматичний гурток після школи! Наш драматичний клуб збирається після школи три дні
на тиждень у Нижньому спортзалі на сцені, станом на середу, 7 вересня. Зацікавлені сім'ї та
науковці можуть зв'язатися з режисером драми, паном Крузе, у lkruse@pps.net.
Ранковий клуб ASL: Клас ASL 5-6 від LHS хотів би вранці розпочати віртуальний клуб ASL.
Більше інформації незабаром, а вступна листівка тут.
Ранковий біговий клуб: Давайте почнемо вихідні дні наших дітей правильно! Дослідження
показали, що регулярні серцево-судинні вправи знімають стрес, послаблюють тривогу,

●

покращують настрій і когнітивні показники як у дорослих, так і у дітей. З деякими
батьківськими волонтерами ми могли б зробити рух регулярною частиною кожного тижня,
розпочинаючи дні наших дітей з прогулянки, бігу, прогулянки, сашая, повзання або візка по
парку, а потім групового сніданку. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб позичити руку, будь ласка,
зв'яжіться з батьком Бренна Легаард за адресою brenna@legaard.net
Відвідайте наш консультаційний куточок за цим посиланням!

Можливості для зв'язку з сім'єю:
●

Підпишіться на волонтерство! Ми хочемо вашої допомоги (особливо під час обідів або
в фронт-офісі в другій половині дня)!

●

Інформація про Фонд Західного Сильвана ~
Ласкаво просимо на 2022-2023 навчальний рік! Ми дуже раді, що ви є частиною нашої
батьківської спільноти. Ми - Фонд Західного Сильвана, група батьків, організована для
створення спільноти та збору коштів, щоб заповнити прогалини в дефіциті бюджету PPS.
Фонд був створений як 501(c)3 в 1994 році групою батьків під час фінансової кризи. В
У 2021 році Фонд та PTA об'єдналися, утворивши один комітет. Ми продовжуємо бути

батьками
керована некомерційна організація, яка підтримує понад 700 науковців та 50+ співробітників у
West Sylvan Middle
Школа.
Підтримайте Фонд! Ваші щедрі пожертви безпосередньо підтримують науковців та персонал,
зменшуючи розмір класів та покращуючи освітній досвід. Ми з нетерпінням чекаємо на
проведення багатьох чудових заходів зі спільнотою Західного Сильвана в наступному році! Ви
можете підтримати Фонд, беручи участь у майбутніх заходах або жертвуючи безпосередньо
тут.
Новий! 2022-2023 Каталог родини Західних Сильванів
Цього року ми повертаємо Каталог сім'ї Західного Сильвана, щоб допомогти сім'ям зв'язатися
з одним
інший. Каталог буде повністю онлайн і доступний з комп'ютера або через додаток на
ваш телефон. Зареєструватися легко, і сім'ї можуть швидко ввести та затвердити свою
інформацію. У розділі
каталог є успішним лише в тому випадку, якщо більшість нашої шкільної спільноти
реєструється, тому, будь ласка, візьміть кілька
хвилин і введіть свою інформацію. Реєстрація також дозволить вам отримати майбутній
спілкування безпосередньо від Фонду про наукові та сімейні події та Західний Сильван
потреби в пожертвуванні.

●

●

●

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ ЗАРАЗ! Відвідайте
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com , щоб розпочати роботу та
виконати вказівки щодо реєстрації своєї сім'ї.
Зверніть увагу, що коли ви створюєте обліковий запис, з Інструментарію членства
надсилається запрошення електронною поштою, щоб підтвердити, що дійсна адреса
електронної пошти була введена. Запрошення електронною поштою для створення нового
облікового запису дійсне лише 2 години, тому, якщо ви не можете отримати доступ до своєї
електронної пошти в ці терміни, вам доведеться почати процес заново.
Після того, як ви зареєструєтесь, ви побачите можливості пожертвувати на користь Фонду
та зареєструватися на одну з багатьох волонтерських можливостей, які ми матимемо цього
року.

З нетерпінням чекаємо чудового 2022-2023 навчального року! Правління Фонду Західного Сильвана
2022-2023
слідкуйте за нами! Зв'яжіться з нами!

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:
★ Повернутися до шкільної ночі: середа, 21 вересня , о 17:00 -19:00
★ Немає школи для науковців через День планування педагогів: п'ятниця, 23 вересня
★ Захід спільноти парків та відпочинку Туалатін: 13 жовтня, 16:00 - 19:00 у полі за школою
★ Школа на свіжому повітрі для 6-класників: 23-28 жовтня ~ Табір з ночівлею повертається!

Іди Вовча зграя!
Джилл і Бен

