
Tháng Mười Hai 16, 2022 

 

Kính gửi các gia đình West Sylvan, 

 

Chúng tôi chúc tất cả các gia đình của chúng tôi một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc và một kỳ nghỉ đông yên bình 

phía trước!  Các văn phòng WSMS đóng cửa trong giờ giải lao, và các cuộc gọi và email sẽ được trả lại 

vào năm tới khi trở về sau giờ nghỉ.  Trường học tiếp tục vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX. 

Nếu kỳ nghỉ của bạn đi  du lịch hoặc nghỉ ngơi vượt quá ngày đầu tiên đi học vào tháng Giêng, vui lòng cập 

nhật việc tham dự Synergy của Học giả của bạn cho phù hợp.  Chúng tôi chúc tất cả các bạn có một 

khoảng thời gian an toàn và hạnh phúc trong hai tuần tới!  Chúng tôi sẽ nhớ những con sói của chúng tôi! 

 

Xin chúc mừng các Học giả của chúng tôi, những người đã tham gia các Giải đấu Robot vào cuối tuần 

trước do bà Carla Oesterle và bà Dori Wierth đạo diễn.  West Sylvan Wolves rất riêng của chúng tôi, Đội # 

21175, đã tham gia các Giải đấu Vòng loại Robot ORTOP / FLL vào cuối tuần trước tại Intel. Nhóm của 

chúng tôi đã tham gia vào các nhiệm vụ trò chơi robot, giành được 155 điểm khổng lồ cho các nhiệm vụ và 

thiết kế robot của họ, và đã được phỏng vấn bởi một hội đồng gồm các chuyên gia trong lĩnh vực này về 

Dự án Đổi mới của họ (Xe đạp cố định tạo ra năng lượng). Chúng tôi gửi lời chúc mừng chân thành đến đội 

ngũ học sinh từ lớp sáu đến lớp tám và gia đình của các em đã làm cho cuộc thi này thành công, tràn đầy 

sự phát triển và sự nhiệt tình to lớn đối với chương trình Câu lạc bộ Robot của chúng tôi tại West Sylvan. 

Chúng tôi mong đợi NHIỀU năm nữa ở phía trước với những kỹ sư và nhà thiết kế trẻ, sáng giá khác trong 

trường học và cộng đồng của chúng tôi! 

 
 

Đánh giá cao? 

Nếu bạn muốn chia sẻ một ghi chú đánh giá cao với bất kỳ nhân viên nào, vui lòng chia sẻ nhấn vào đây.  

Những ghi chú tử tế đi một chặng đường dài trong việc làm cho các nhân viên của chúng tôi cảm thấy 

được nhìn thấy và cảm ơn!   

 

Thay đổi lịch chuông vào tháng Giêng: 

Khi chúng tôi trở lại trường học vào  tháng Giêng, chúng tôi sẽ sử dụng lịch chuông "Tư vấn buổi sáng" 

(xem bên dưới).  Chúng tôi đang chuyển sang phiên bản này của lịch trình chuông của chúng tôi vào tháng 

Giêng để dành thời gian vào đầu mỗi ngày để đọc lại nhiều kỳ vọng trên toàn trường và tập trung vào một 

số  bài học chuyển động Social-E quan trọng với các Học giả của chúng tôi vào đầu mỗi ngày học.  Tham 

gia lại vào trường học sau khi nghỉ giải lao có thể là một thách thức và chúng tôi muốn bắt đầu ngày mới 

bằng một số bài học để kết nối lại và thiết lập lại cộng đồng mỗi sáng trong tháng Giêng. Lượng thời gian 

dành cho việc giảng dạy vẫn giữ nguyên, và lớp Tư vấn sẽ vào đầu ngày, thay vì kết thúc.   

 

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37


Truyền thông xã hội và kỳ nghỉ: 

Hai tuần nghỉ học có thể có nghĩa là có thêm thời gian trên mạng xã hội cho những người trẻ tuổi.   Chúng 

ta thường thấy sự gia tăng xung đột giữa các Học giả và các báo cáo về bắt nạt và quấy rối sau một thời 

gian dài khi các Học giả được phép tham gia vào nhiều thời gian rảnh trên mạng xã hội hơn bình thường.  

Vui lòng theo dõi các tài khoản mạng xã hội và cuộc trò chuyện của Học giả để đảm bảo rằng họ đang 

tham gia vào các hành vi an toàn.  Giúp Học giả chặn các tài khoản tiêu cực và đăng xuất khỏi các cuộc trò 

chuyện và nhóm gây bất lợi cho sự an toàn về tinh thần và hạnh phúc của họ.   

 

Đơn đặt hàng kỷ yếu WSMS 2022-2023: 

Mỗi năm, lớp Kỷ yếu của chúng tôi, với Nhà giáo dục, ông Gilley, tạo ra kỷ yếu của trường.  T o đặt mua kỷ 

yếu 2022-23, go đến yearbookordercenter.com và nhập mã 6339. Tất cả doanh số bán kỷ yếu sẽ được đặt 

hàng trước trực tiếp thông qua  một công ty bên ngoài và sẽ không có sẵn để mua thông qua trường vào 

cuối năm học. Đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn để có được kỷ vật này cho học giả của bạn!  Hãy xemvideo lớp 

học Kỷ yếu mới nhất của anh ấy nhấn vào đây.  Các học giả trong lớp Kỷ yếu của ông Gilley đã rất bận rộn!  

Chúng tôi chỉ đặt hàng dựa trên các đơn đặt hàng trước để chúng tôi không lãng phí quỹ của trường.  Vui 

lòng đặt kỷ yếu của bạn  

Trước.   

 

Ranh giới cho học sinh trung học trong tương lai: 

Nếu bạn không chắc chắn học giả của mình sẽ theo học trường Trung học nào dựa trên nơi cư 

trú hiện tại của bạn, vui lòng truy cập trang web này và nhập địa chỉ của bạn hoặc nhấn vào 

đây.  Dưới đây là một trang web để đăng ký vào Trường Trung học "lựa chọn" của bạn nếu một 

Trường Trung học nằm ngoài ranh giới khu vực lân cận bình thường của bạn.  Đơn đăng ký 

cần phải được nộp trước thời hạn xem xét cho bất kỳ trường nào ngoài ranh giới khu vực lân 

cận PPS thông thường của bạn: https://www.pps.net/schoolchoice.  Có thời hạn nộp đơn, vì vậy 

vui lòng nộp đơn sớm nếu bạn đang yêu cầu một trường trung học bên ngoài ranh giới địa chỉ 

của bạn. 

 

Các gia đình lớp 8 quan tâm đến Benson HS? 

Đăng ký Xổ số Benson cho Năm học 2023-24: Chúng tôi sẽ chấp nhận đơn đăng ký cho 

Benson từ Thứ Ba, ngày 15 tháng 16 đến thứ Sáu, ngày XNUMX tháng XNUMX. Học sinh chỉ 

phải hoàn thành một đơn đăng ký trực tuyến. Đơn đăng ký trực tuyến sẽ có trên trang web 

Tuyển sinh: https://www.pps.net/schoolchoice.  Học sinh thường được thông báo về việc chấp 

nhận vào cuối tháng Giêng / đầu tháng Hai. Chúng tôi sẽ có một đêm dự báo trực tiếp và trực 

tuyến vào khoảng giữa tháng Hai cho những sinh viên đã được chấp nhận.  

 

Báo cáo các mối quan tâm về an toàn trong kỳ nghỉ: 

Trong khi trường học đang nghỉ ngơi, hãy báo cáo những lo ngại về an toàn cho sở cảnh sát 

địa phương của bạn về các trường hợp khẩn cấp và gọi 911 cho các trường hợp khẩn cấp về y 

tế và an toàn ngay lập tức.   Trang web báo cáo   SafeOregon là một cách khác để báo cáo các 

mối quan tâm để chúng được điều tra khi trường học hoạt động trở lại.   211 là một con số khác 

cho các nguồn lực cộng đồng khác nhau.   

 

Chuẩn bị thời tiết khắc nghiệt: 

Các nhà lãnh đạo Học khu sẽ đánh giá mỗi buổi sáng để xác định xem thời tiết lạnh hoặc điều 

kiện mùa đông có khiến đường đi lại không an toàn cho các gia đình và xe buýt hay không.  

Dựa trên các đánh giá, các nhà lãnh đạo Học khu sẽ thông báo nếu xe buýt đi trên Tuyến 

đường Tuyết hoặc nếu có sự thay đổi lịch trình cho các trường học ( khai giảng muộn hoặc hủy 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VbGLzeQRMi4dKhWrq2AWFg~~/AAAAAQA~/RgRlWYKjP0THaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9PTWdUTmtMa1kzZHlPdDAxNXZVSVVRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSbFB1VmpQMFFrYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWVXVmhjbUp2YjJ0dmNtUmxjbU5sYm5SbGNpNWpiMjB2VndkelkyaHZiMnh0UWdwalR1T3hYV084bUJDTlVoRnFjMjlzYjI1amFHVkFjSEJ6TG01bGRGZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKY3MjT3hjz9qg_VIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
https://youtu.be/ZO8XLxFTh9Y
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f30aa5173d64b16ae89f1348faa3a38
https://www.pps.net/Page/2379
https://www.pps.net/Page/2379
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://drive.google.com/file/d/1WJwWaEWEWBjgZBqKpSL19aMDZAgzFjGH/view?usp=sharing


học).  Sẽ có các tin nhắn tự động được gửi đi dựa trên thông tin liên hệ trong dữ liệu ParentVue 

của chúng tôi.  Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang cập nhật thông tin liên hệ của mình nếu số điện 

thoại di động hoặc danh bạ đã thay đổi.   

 

Điều hành một câu lạc bộ!  Tình nguyện viên gia đình để điều hành các câu lạc bộ vào thứ Sáu! 

Chúng tôi đã có ngày đầu tiên tham gia các câu lạc bộ vào thứ Sáu tuần trước và chúng tôi đang tìm kiếm 

các tình nguyện viên được PPS phê duyệt để giúp điều hành các câu lạc bộ với Sinh viên trong thời gian 

Cố vấn vào thứ Sáu. Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện từ 9: 15 sáng - 9:45 sáng thứ Sáu để 

điều hành một câu lạc bộ, vui lòng điền vào biểu mẫu tại đây.  

 

Đánh dấu sự tham dự thông qua ParentVue 

Các gia đình hiện có thể ghi lại những lần vắng mặt trong tương lai cho Học sinh của họ trực tiếp trong 

ParentVUE mà không cần liên hệ với Văn phòng chính. Hãy nhớ rằng, nếu một học sinh sẽ nghỉ học nhiều 

ngày, học sinh và / hoặc phụ huynh / người giám hộ sẽ thông báo về việc vắng mặt với từng giáo viên và 

lập kế hoạch cho việc bỏ lỡ công việc và bài tập.  

 

Nếu Học sinh của bạn sẽ vắng mặt trong một NGÀY TRỌN VẸN: 

Đăng nhập vào trang web ParentVUE hoặc tải xuống và mở ứng dụng điện thoại. Trong 

cả hai trường hợp, hãy tìm nút 'Báo cáo sự vắng mặt' ở bên phải ảnh của Học sinh của 

bạn. Chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do từ danh sách thả xuống. Hãy nhớ nhấp 

vào LƯU và bạn sẽ nhận được xác nhận bật lên. 

 

Nếu Học sinh của bạn vắng mặt trong MỘT NGÀY PARTIAL DAY: 

Gửi email đến westsylvanoffice@pps.net với ngày, giờ và lý do. 

 

Không có truy cập internet? Gọi cho đường dây chính của West Sylvan theo số 503-

916-5690 và chọn tùy chọn Tham dự. 

 

Tình nguyện viên của trường: 

Chúng tôi đánh giá cao tất cả các thành viên trong gia đình đã tình nguyện trong Văn phòng chính, Thư 

viện của chúng tôi và tham gia cùng chúng tôi trong thời gian ăn trưa ở trường và giờ giải lao để giúp giám 

sát!  Những người lớn khác xung quanh khuôn viên trường thực sự giúp đỡ với những không gian bận rộn 

hơn này và thời gian bận rộn nhất trong ngày học!  Nếu bạn đã là một tình nguyện viên PPS đã được phê 

duyệt, bạn có thể đến trường bất kỳ ngày nào trong tuần khi lịch trình của bạn cho phép, và chúng tôi sẽ 

tìm cách mà bạn có thể giúp đỡ trong khuôn viên trường!  Các khoảng thời gian từ 11:15 sáng - 1:30 chiều 

và 2:30 chiều - 3:45 chiều là cần thiết nhất để được trợ giúp về giờ nghỉ trưa và hỗ trợ văn phòng! Đăng ký 

Tình nguyện viên!  Chúng tôi muốn sự giúp đỡ của bạn (đặc biệt là trong bữa trưa hoặc tại Văn 

phòng chính vào buổi chiều)! 

 

 

Hỗ trợ học sinh 

lớp 6:   Cố vấn: Ricky Almeida [ralmeida@pps.net] 

 Quản trị viên: Jill Hunt [jihunt@pps.net]Ben Keller [ 

 bkeller@pps.net] 

Lớp 7:  Cố vấn: Kandice Abney [kaabney@pps.net] 

 Quản trị viên: Ben Keller [bkeller@pps.net] 

Lớp 8:   Cố vấn: Rebecca Cohen [rcohen@pps.net] 

 Quản trị viên: Jill Hunt [jihunt@pps.net] 

https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
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


 

MYP và WSMS: 

Đặc điểm người học MYP của chúng tôi cho tháng XNUMX là "Cân bằng". Các học giả sẽ dành tháng này 

để thảo luận và chứng minh đặc điểm đó.  Nhóm Nhà giáo dục của chúng tôi vừa gửi đơn đăng ký của 

chúng tôi để trở thành Trường Trung học Cơ sở được Ủy quyền của Chương trình Trung học Cơ sở (MYP) 

và chúng tôi đang chờ phản hồi cho chuyến thăm ủy quyền có thể có trong Mùa đông này! Để tìm hiểu 

thêm về hành trình ủy quyền MYP của Chương trình Tú tài Quốc tế WSMS, vui lòng truy cập trang web 

này! Người học tháng  Giêng  T rait sẽ là "Nhà tư tưởng".  

 
 

 

 

Cơ hội kết nối gia đình và các hoạt động mở rộng của học giả: 

 

● Đăng ký Tình nguyện viên!  Chúng tôi muốn sự giúp đỡ của bạn (đặc biệt là trong bữa trưa 

hoặc tại Văn phòng chính vào buổi chiều)! 

 

Câu hỏi chung:  

Email văn phòng: westsylvanoffice@pps.net 

Jerda Solonche, Trợ lý hành chính: jsolonche@pps.net (Nhân viên, tài chính) 

Kirsten Crombie, Trợ lý hành chính: kcrombie@pps.net (sinh viên, tham dự, ghi danh, rút tiền) 

 

Dưới đây là một số ngày cần lưu trên lịch của bạn ngay bây giờ để chuẩn bị:  

★ Kỳ nghỉ đông: Thứ Hai, ngày 19 tháng 2022 năm 2 - Thứ Hai, ngày 2 tháng 2023 năm XNUMX 

(Văn phòng WSMS / Trường học đóng cửa)  

★ Sơ yếu lý lịch của trường: Thứ Ba, ngày 3 tháng Giêngrd 

★ Không có trường học: Thứ Hai, ngày 16 tháng XNUMXth 

★ Cuối Học kỳ 1 (quý 2) và điểm học kỳ cuối cùng được nộp: Thứ Năm, ngày 26 tháng XNUMXth 

★ Không có trường học: Ngày lập kế hoạch cho các nhà giáo dục, Thứ Sáu, ngày 27 tháng 

XNUMXth 

★ Học kỳ 2 / Quý 3 Bắt đầu: (một số lớp học có thể thay đổi): Thứ Hai, ngày 30 tháng Giêng 

 

Tận hưởng kỳ nghỉ của bạn, và đi Wolf Pack! 

 

Jill và Ben 

 

https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
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