
 

Ngày 8 tháng 4 năm 2022 

 

Happy Friday West Sylvan Middle School Families, 

 

Không có trường học cho các học giả của chúng tôi ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 , trong khi các 

nhà giáo dục của chúng tôi làm việc trên các lớp quý và kế hoạch cho quý sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng 

bạn tận hưởng ba ngày cuối tuần cùng nhau. Bất kỳ lớp học nào là môn tự chọn kéo dài một phần tư sẽ 

thay đổi vào thứ Hai, ngày 11 tháng 4 trong chín tuần cuối cùng của năm học 2021-22.   

 

Dự báo cho các lớp học tự chọn kết thúc HÔM NAY, ngày 8 tháng 4. Các cố vấn của chúng tôi đã đến 

thăm tất cả các trường trung chuyển của chúng tôi để giải thích Trường Trung học và nói về các môn tự 

chọn. Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ thư đã được gửi trước đó. Chúng tôi đang thêm một lựa chọn 

tự chọn mới, tiếng Ả Rập, cho một lựa chọn ngôn ngữ thế giới tín chỉ trung học cho 22-23.  Nếu học giả 

của bạn trước đây đã chọn một ngôn ngữ thế giới khác và muốn chuyển sang tiếng Ả Rập, vui lòng gửi yêu 

cầu tại đây.   

Vui lòng truy cập thông tin toàn diện trên trang web West Sylvan  dưới tab "Dự báo 2022-23" (bên 

cạnh Liên kết Nhanh). 

 

Đối với các gia đình lớp 8: 

● Học sinh DLI: Đánh giá tín dụng trung học: Tìm thêm thông tin tại đây về kỳ thi STAMP 4S cho 

tín chỉ trung học theo trình độ 

● 8th Grade Oaks Park Trip (cưỡi) vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6, được giám sát bởi các nhà giáo dục 

và quản trị viên.  Các học giả chọn tham dự sẽ đi xe buýt đến Oaks Park từ khuôn viên trường và 

trở về bằng cách sa thải. Các học giả sẽ cần phải có vị trí tốt (không đình chỉ, giới thiệu đến các 

quản trị viên, mô hình vắng mặt không được giải quyết, v.v.) để tham dự. Đây là một đặc quyền thú 

vị, không phải là một quyền tự động.  

● Chương trình khuyến mãi lớp 8 là tại trường trung học Lincoln vào thứ Năm, ngày 9 tháng 6 lúc 6 

giờ chiều .m. để bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch trước.  Mỗi học giả sẽ có bốn vé khách cho các 

thành viên trong gia đình. Thông tin thêm sẽ được chia sẻ khi chúng tôi đến gần ngày.  

● WSMS Foundation Oaks Park Sự kiện dành cho học sinh lớp 8: Đây sẽ là một sự kiện buổi tối 

tùy chọn cho học sinh lớp 8 của chúng tôi được tổ chức bởi Quỹ WSMS của chúng tôi tại Oaks Park 

vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 6.  Các gia đình sẽ phải tự vận chuyển cho sự kiện này, vì đây là một 

sự kiện do Quỹ tài trợ.  Thông tin thêm sẽ được gửi trong những tháng tới cho những người muốn 

tham gia.   

● Việc bán niên giám đã kết thúc.  Không có thêm kỷ yếu có sẵn để mua. 

 

Đối với các gia đình lớp 6: 

Các gói giấy phép trường học ngoài trời sẽ trở về nhà thông qua các lớp khoa học vào tuần tới. Trường 

học ngoài trời sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 và ngày 17 tháng 5, ngoài trang web.  Sẽ có  hai chuyến 

đi trong ngày đến các địa điểm ngoài công trường để có trải nghiệm trường học ngoài trời được sửa đổi. 

Các chuyến đi trong ngày sẽ có phương tiện đi xe buýt trường học, rời WSMS lúc 9:30 sáng.m. và trở về 

WSMS vào khoảng 6:30 chiều.m. cả hai buổi tối. Chúng tôi dự đoán rằng một số gia đình có thể có mối 

quan tâm về việc đón buổi tối và có thể cần hỗ trợ. Nếu bạn sẽ không thể sắp xếp để đón hai đêm đó, vui 

lòng trả lời tại đây.  Chúng tôi đang làm việc trên một lựa chọn vận chuyển thay thế cho bất kỳ gia đình nào 

cần hỗ trợ trong hai đêm đó. 

 

Quan tâm đến tình nguyện? 

Trở thành tình nguyện viên PPS được phê duyệt bằng cách theo dõi thông tin tại đây. Thư viện và lớp học 

của chúng tôi là không gian nơi chúng tôi có thể sử dụng các tình nguyện viên gia đình cho đến cuối năm 

https://docs.google.com/document/d/105XXx6Z7Qz5ui7o-kmTNqqa7cryFH5nBhyOaNz_PNsY/edit?usp=sharing
https://forms.gle/FGZ4DrqpcA72Z7sk6
https://www.pps.net/westsylvan
https://drive.google.com/file/d/1EeZ3Y6-uuLBacqSHYPVdzJhmDA20NHY9/view?usp=sharing
https://forms.gle/hy6fptsqA3aFjc1Z8
https://www.pps.net/volunteer


 

học. Sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, vui lòng liên hệ với ban giám hiệu nhà trường để xem 

bạn có thể giúp đỡ như thế nào.   

 

Đánh dấu lịch của bạn ngay bây giờ để chuẩn bị: 

Kết thúc Quý 3 / Nhà giáo dục Lập kế hoạch / Ngày chấm điểm: Thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 - Không có 

trường học cho học giả, khuôn viên trường đóng cửa 

Quý 4 bắt đầu: Thứ Hai, ngày 11 tháng 4 * một số môn tự chọn sẽ thay đổi, nếu chúng là những môn tự 

chọn dài một phần tư từ bánh xe tự chọn của chúng tôi 

Hình ảnh toàn cảnh cho học sinh lớp 8: Ngày 12 tháng 4 trong thời gian thứ 7 (ngoài trời và lột mặt nạ 

cho những người chọn tham gia) 

Trường ngoài trời lớp 6: Ngày 16-17 tháng 5 ngoài  các trại trong khuôn  viên trường, trở lại lúc 6:30 

chiều.m. 

Sự kiện được tài trợ bởi Quỹ WSMS lớp 7: Phòng tập thể dục WSMS ngày 3 tháng 6 (6:30-8:30 tối.m.) 

Chuyến đi thực địa lớp 8 đến Oaks Park: Thứ Tư, ngày 8 tháng 6 (trong giờ học) 

Thăng hạng lớp 8: Thứ Năm, ngày 9 tháng 6 6 .m. tại Lincoln HS 

Quỹ WSMS tài trợ lớp 8 Oaks Park Party: Ngày 10 tháng 6 (buổi tối) 

 

Tài nguyên cho việc học tập và hoạt động mở rộng của gia đình: 

○ Đăng ký học giả của bạn lên cho điền kinh mùa xuân! https://www.pilathletics.com/ 

○ VIBE của Portland Art Camps, Lớp học, Hội thảo không có trường học 

○ Trại hè Portland East Winds 

○  Chương trình đọc sách mùa hè OSU 

○ Chương trình mầm non Multnomah: (Tiếng Anh) (Tiếng Tây Ban Nha) (Tiếng Việt) 

○ Portland Parks & Recreation Preschool Đăng ký 2022-2023 

○ OSU STEM Academy AWSEM Club (bao gồm tờ rơi tiếng Tây Ban Nha) 

○  

Tiến bộ thông qua các lớp xác định cá nhân (AVID) cho 22-23: 

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tham gia tự chọn AVID của chúng tôi cho năm học 2022-23.  Tại sao 

trải nghiệm AVID là một điều tốt? Các học giả AVID có một lịch sử xuất sắc đã được chứng minh với 94% 

đáp ứng tất cả các yêu cầu đại học 4 năm, 90% chấp nhận trực tiếp vào các trường đại học 4 năm ra khỏi 

trường trung học, 84% tồn tại trong năm thứ hai của trường đại học.  Nếu bạn quan tâm đến việc học giả 

của bạn tham gia AVID và học giả của bạn cũng quan tâm đến việc tham gia AVID, vui lòng hoàn thành 

mẫu quan tâm này.  

 

Tin tức MYP: 

Trang web của chúng tôi được lên kế hoạch cho một chuyến thăm tư vấn MYP vào tháng Tư, dẫn đến mục 

tiêu của chúng tôi là một chuyến thăm ủy quyền vào mùa thu tới. Chương trình Tú tài Quốc tế là một sự 

phát triển chuyên môn tiên tiến mà nhiều nhà giáo dục của chúng tôi đã tham gia và đã sử dụng để thiết kế 

các đơn vị và bài học trong vài năm học qua. Nhiều trường trung chuyển của chúng tôi tham gia vào 

Chương trình Mầm non IB, và trường trung học trung chuyển của chúng tôi, Trường Trung học Lincoln, 

cung cấp Chương trình Văn bằng IB. Có một khoảng dừng nhỏ trong tiến trình MYP trong CDL, và nhiều 

thành viên từ nhóm giáo dục của chúng tôi đã tham gia lại vào công việc chuẩn bị MYP và phát triển 

chuyên môn trong năm học này, một lần nữa. Giữa tháng 4, sẽ có một chuyến thăm trang web ảo WSMS 

để đánh giá tiến độ học tập của chúng tôi để chuẩn bị cho chuyến thăm ủy quyền được đề xuất vào mùa 

thu năm 2022. Chúng tôi rất vui mừng được đạt được động lực một lần nữa trong các mục tiêu phát triển 

chuyên nghiệp của chúng tôi hướng tới cuối cùng là một Chương trình IB Middle Years được ủy quyền.  

Vui lòng truy cập slide deck này để biết thêm thông tin cập nhật về việc triển khai WSMS MYP. Nếu bất kỳ 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE.jpeg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE-east_winds_2022.jpeg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/OSU-reading-summer-2022.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-Vietnamese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/PPR-Preschool-22-23-price-sheet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_Flyer_Combined_General.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_Flyer_Combined_General.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpPNrTbbG1YoO1o0bwfKFg3SDu-UarWp5LE59aNPm0xsaCQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/17SY-I5PfW5t18hZZ0ELhA85-iVSoBrj6_zKBGUaFTP8/edit?usp=sharing


 

phụ huynh nào quan tâm đến việc nói về thế mạnh của các đơn vị MYP, kinh nghiệm học tập được nhấn 

mạnh trong MYP (điều tra, thảo luận, phân tích, phê bình và bảo vệ công việc, tư duy phê phán, dự án điều 

tra và đánh giá dựa trên hiệu suất) và tầm quan trọng của việc phát triển Hồ sơ người học MYP (người tìm 

hiểu, hiểu biết, giao tiếp, nguyên tắc, cởi mở, quan tâm, giáo dục chấp nhận rủi ro, cân bằng, phản ánh), 

chúng tôi có đăng ký phản hồi gia đình ở đây.   

 

Gia đình chủ nhà cần thiết cho một nhà giáo dục Ả Rập cho năm học 22-23: 

Thông qua Hội đồng Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ, WSMS đã được trao một khoản trợ cấp cho một nhà giáo 

dục được tài trợ đầy đủ để tham gia nhóm của chúng tôi để dạy tiếng Ả Rập tối đa 20 giờ một tuần như một 

lựa chọn Ngôn ngữ Thế giới bổ sung cho năm học 22-23.  Chúng tôi đang tìm kiếm một gia đình sẵn sàng 

tiếp đón nhà giáo dục, người đến từ Ai Cập, và sẽ tham gia nhóm WSMS.  Thông qua Hội đồng Hoa Kỳ, 

nhà giáo dục được cung cấp một khoản trợ cấp sinh hoạt để trả cho chỗ ở, nếu được tổ chức bởi một gia 

đình tư nhân.  Sẽ có hai nhu cầu:  

 

1. Một gia đình chủ nhà để cung cấp một không gian thoải mái cho các nhà giáo dục ở lại trong hai 

tuần đầu tiên khi đến Hoa Kỳ trong khi chúng tôi đảm bảo nhà ở (đến vào ngày 11 tháng 8 năm 

2022). 

2. Một gia đình chủ nhà để cung cấp một phòng cho nhà giáo dục cho năm học (tháng 8-tháng 6 năm 

2023) và giúp đỡ với nhu cầu vận chuyển đến và đi từ WSMS để làm việc, vì nhà giáo dục sẽ không 

có phương tiện đi lại của riêng họ. 

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một gia đình chủ nhà, vui lòng điền vào biểu mẫu ở đây.   

 

Trả khách và đón trả khách: 

Chúng tôi có mối quan tâm của gia đình về các thành viên trong gia đình đang lái xe không an toàn trong 

bãi đậu xe của chúng tôi và trên các đường phố gần khuôn viên trường trong quá trình trả và đón. Xin vui 

lòng lái xe từ từ, xem ra cho các học giả khác nhau, những người có khả năng không nhìn vào sự chuyển 

động của xe, và nhường chỗ cho con người khi họ vượt qua.   

 

Phòng khám tiêm chủng miễn phí trước ngày loại trừ: 

Mỗi năm, tiểu bang Oregon có một "ngày loại trừ", theo đó học sinh phải được tiêm chủng cần thiết. Trong 

năm học 2020-21, ngày loại trừ đã được miễn vì các lớp học được tổ chức trực tuyến vì đại dịch COVID-

19. Ngày năm nay ban đầu là ngày 16 tháng 2, nhưng đã bị đẩy lùi hai tháng vì đại dịch. Các gia đình có 

học sinh không được chủng ngừa đầy đủ sẽ nhận được thư loại trừ vào ngày 2 tháng 3. Lãnh đạo y tế của 

chúng tôi, Nic Hartman, đã liên lạc nhiều lần với các gia đình vẫn còn thiếu bằng chứng tiêm chủng cho các 

học giả. Ngày cuối cùng để nghỉ học là thứ Tư, ngày 20 tháng 4.  Bất cứ ai vẫn còn thiếu bằng chứng 

tiêm chủng vào ngày đó phải được loại trừ khỏi trường học trong khuôn viên trường. 

Các trường công lập Portland sẽ tổ chức một phòng khám tiêm chủng miễn phí cho những học sinh không 

được cập nhật về vắc-xin cần thiết. Theo luật Oregon, những học sinh chưa được tiêm chủng bắt buộc vào 

ngày loại trừ ngày 20 tháng 4 sẽ không thể đến trường cho đến khi họ làm như vậy hoặc nhận được sự 

miễn trừ được chấp thuận. 

Thông tin phòng khám tiêm chủng: 

● Địa điểm: Trường trung học McDaniel, 2735 NE 82nd Ave. 

● Ngày: Thứ Tư, ngày 13 tháng 4 

● Giờ: 3:45 đến 6:30 chiều.m. 

Các chủng ngừa cần thiết bao gồm một loạt các bệnh và là công cụ quan trọng để giữ cho các bệnh truyền 

nhiễm không trở thành vấn đề lớn. Ví dụ, năm 2019, tiêm chủng là một công cụ quan trọng trong việc ngăn 

chặn sự bùng phát của bệnh sởi trong khu vực. 

https://forms.gle/W5Cf7uwHptwe1jbh6
https://forms.gle/Ljte5CwpWQZtUZCN6
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/qMr8WQ6Zy3tAnlfLuQ2uzA~~/AAAAAQA~/RgRkLhhBP0TZaHR0cHM6Ly93d3cucHBzLm5ldC9zaXRlL2RlZmF1bHQuYXNweD9QYWdlVHlwZT0zJkRvbWFpbklEPTk4Jk1vZHVsZUluc3RhbmNlSUQ9MTQ5MiZQYWdlTW9kdWxlSW5zdGFuY2VJRD04OTg2JlZpZXdJRD1hZDRkNmQ5ZC03MDQ2LTQ4ZTctYTU0OC1hNmEyM2E2OGQwNzYmUmVuZGVyTG9jPTAmRmxleERhdGFJRD0xNDM0MzkmUGFnZUlEPTI5NyZJc01vcmVFeHBhbmRlZFZpZXc9VHJ1ZVcHc2Nob29sbUIKYkvB5ExiJXUwPlIQa2Nyb21iaWVAcHBzLm5ldFgEAAAAAQ~~


 

● Xem danh sách đầy đủ các loại vắc-xin cần thiết 

Mặc dù vắc-xin COVID-19 không nằm trong danh sách tiêm chủng bắt buộc hiện tại, các mũi tiêm vắc-xin 

COVID-19 sẽ có sẵn tại phòng khám, sẽ được đồng tài trợ bởi Sở Y tế Quận Multnomah và Khu Dịch vụ 

Giáo dục Multnomah. 

Ngoài phòng khám McDaniel, một phòng khám tiêm chủng sẽ được tổ chức tại trường trung học David 

Douglas vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 4. Tiêm chủng cũng có sẵn tại các trung tâm y tế học sinh tại sáu 

trường trung học PPS: Roosevelt, Jefferson, McDaniel, Franklin, Benson và Cleveland. Vui lòng xem tờ rơi 

tại đây để biết thêm thông tin. 

Để biết thông tin về hồ sơ tiêm chủng của học sinh, vui lòng liên hệ với nhà trường. Nhà nước cho phép 

miễn trừ y tế hoặc phi y tế từ tiêm chủng; Tìm hiểu thêm tại trang web của Cơ quan Y tế Oregon. 

Chăm sóc cộng đồng và an toàn khu phố: 

Hàng xóm của chúng tôi trong cộng đồng West Slope yêu cầu rằng trong khi đậu xe và lái xe trong khu phố, 

tất cả chúng tôi tiếp tục thực hành chăm sóc và lòng tốt đối với tài sản của họ và chúng tôi báo cáo bất kỳ 

thiệt hại nào cho chủ sở hữu nhà nếu xảy ra tai nạn. Họ cũng yêu cầu chúng tôi vui lòng không chặn đường 

lái xe của họ trong thời gian đón và trả khách của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn!  

 

Quỹ WSMS:  

Hãy ủng hộ Quỹ WSMS của chúng tôi! Mọi đóng góp đều giúp trường của chúng tôi bằng cách cho phép 

chúng tôi tài trợ cho các cơ hội và sự kiện giáo dục cho các học giả của bạn! Vui lòng xem xét quyên góp 

cho Quỹ WSMS để giúp hỗ trợ bổ sung hướng dẫn quan trọng cho các học giả của chúng tôi trong năm 

học tới. Mọi sự đóng góp đều giúp ích!  

Bạn có thể quyên góp và tìm hiểu thêm thông tin về Quỹ WSMS của chúng tôi và công việc tuyệt vời của 

họ cho các học giả của chúng tôi ở đây. Cũng theo dõi họ trên Instagram @west.sylvan.foundation và 

kiểm tra các sinh viên West Sylvan của  chúng tôi trong trường học, thể thao, biểu diễn, sự kiện... 

Nếu bạn có một sự kiện học thuật, thông báo liên quan đến các học giả và thành tựu của họ, hoặc bạn 

muốn quảng cáo cho chúng tôi biết. Gửi email cho Lisette Crepeaux tại thecrepeauxs@gmail.com.  

 

Máy tính xách tay cho vay hàng ngày cho các học giả: 

Chúng tôi không còn có một nguồn cung cấp chromebook cho vay hàng ngày  để phát hành khi các học giả 

quên chromebook của họ  ở nhà. Vui lòng giúp nhắc nhở các học giả của chúng tôi mang chromebook do 

PPS cấp đầy đủ đến  và đi học mỗi ngày. Chúng tôi đã phân phối  các trường hợp BumpArmor cho tất cả 

các học giả và chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng khuyến khích học giả của mình sử dụng trường hợp này để 

bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của thiết bị của họ.  

 

Trợ giúp với điện thoại di động: 

Cụm từ bắt của chúng tôi mà chúng tôi sử dụng tại WSMS liên quan đến điện thoại di động trong ngày học 

là, "Ra khỏi tầm nhìn và đi, trừ khi chúng tôi nói."  Bất kỳ giám sát bổ sung nào bạn có thể đưa ra để 

theo dõi hoạt động truyền thông xã hội của học giả của bạn cũng được đánh giá cao! Có những lúc các học 

giả có thể cần truy cập thiết bị của họ vì lý do gia đình hoặc thậm chí trong môi trường giảng dạy và chúng 

tôi khuyến khích nói chuyện với người lớn nếu có nhu cầu như vậy. Ngoài ra, một số gia đình đã có mối 

quan tâm với việc sử dụng điện thoại di động của các học giả của họ trong suốt cả ngày vì lý do không 

giảng dạy. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở các học giả về kỳ vọng này trong suốt ngày học của họ. Nếu các 

học giả đăng nội dung không phù hợp trên phương tiện truyền thông xã hội, vui lòng báo cáo tài khoản để 

xem xét.   

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/M0IGnqN1aEp_2d0z2eY96A~~/AAAAAQA~/RgRkLhhBP0RKaHR0cHM6Ly93d3cucHBzLm5ldC9jbXMvbGliL09SMDE5MTMyMjQvQ2VudHJpY2l0eS9Eb21haW4vNC9TY2hCdXNFbmcyMS5wZGZXB3NjaG9vbG1CCmJLweRMYiV1MD5SEGtjcm9tYmllQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/p1GVFXiYXC5HLE8_bbv2gg~~/AAAAAQA~/RgRkLhhBP0RuaHR0cHM6Ly93d3cub3JlZ29uLmdvdi9vaGEvUEgvUFJFVkVOVElPTldFTExORVNTL1ZBQ0NJTkVTSU1NVU5JWkFUSU9OL0dFVFRJTkdJTU1VTklaRUQvUGFnZXMvU2NoRXhlbXB0aW9uLmFzcHhXB3NjaG9vbG1CCmJLweRMYiV1MD5SEGtjcm9tYmllQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
https://www.westsylvanfoundation.com/


 

Một số gia đình đã hỏi về các ứng dụng có thể hạn chế các tính năng khác nhau trên điện thoại di động cho 

các học giả trong suốt cả ngày để họ không có trên phương tiện truyền thông xã hội và không bị cám dỗ để 

tham gia với những người khác thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Dưới đây là một số lời khuyên 

chúng tôi đã đưa ra cho các gia đình: Bài viết của NY Times: Các ứng dụng tốt nhất để quản lý điện thoại 

của con bạn;  Hỗ trợ cho Apple;  Hỗ trợ Google;  Bài viết & Lời khuyên về thời gian gia đình; Hỗ trợ 

Verizon.  

 

Chọn học giả: 

Theo luật oregon, một người lớn được chấp thuận được yêu cầu ký tên bất kỳ học giả nào rời khỏi trường 

trước khi kết thúc ngày học. Văn phòng của chúng tôi đã trải qua lưu lượng truy cập gia đình nặng nề trước 

khi bị sa thải 3:45 chiều, do đón sớm hàng ngày. Nếu có thể, chúng tôi yêu cầu bạn tránh đón học giả của 

mình trong  khoảng thời gian từ 3:15 chiều đến 3:45 chiều vì bạn sẽ không tìm thấy bãi đậu xe và nhân viên 

văn phòng của chúng tôi bị hạn chế vào buổi chiều. Bất kỳ kế hoạch nào xung quanh khung thời gian đó 

đều được đánh giá cao.  

 

Cập nhật COVID-19: 

Có một trường hợp COVID-19 được báo cáo trong tuần này.   

 

Hỗ trợ tư vấn học giả (Cố vấn sẽ di chuyển với điểm số cho 22-23): 

Lớp 6: Cố vấn: Kandice Abney: kaabney@pps.net &   

Quản trị viên: Ben Keller, bkeller@pps.net 

Lớp 7: Cố vấn: Rebecca Cohen: rcohen@pps.net &  

Quản trị viên: Evening Krauel, ekrauel@pps.net 

Lớp 8:  Cố vấn, Ricky Almeida: ralmeida@pps.net & 

 Quản trị viên: Jill Hunt, jihunt@pps.net 

 

Câu hỏi chung:  

Jerda Solonche, Trợ lý hành chính của Hiệu trưởng: jsolonche@pps.net (giảng viên, kinh doanh của 

trường) 

Kirsten Crombie, Trợ lý hành chính: kcrombie@pps.net (mối quan tâm của học giả / phụ huynh, tham dự, 

ghi danh, trợ giúp với máy tính xách tay học giả, rút tiền) 

 

Ghi chú của sự đánh giá cao? 

Các ghi chú để lại cho các nhà giáo dục của chúng tôi thực sự làm sáng rất nhiều ngày cho nhiều thành 

viên trong nhóm của chúng tôi! Nếu bạn có một lưu ý tốt đẹp để chia sẻ, chúng tôi rất muốn phản hồi của 

bạn ở đây để kỷ niệm những cách mà người lớn WSMS hỗ trợ các học giả và gia đình của bạn! Một chút 

đánh giá cao đi một chặng đường dài và thực sự có thể nâng cao ngày của ai đó!  

 

Tận hưởng ngày cuối tuần dài hơn! Đi Wolfpack! 

 

Jill, Buổi tối và Ben 
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