Chào mừng gia đình West Sylvan,
Chúng tôi hy vọng rằng bạn đang mong chờ đến cuối tuần dài! Chúng tôi đang tiếp tục cảm thấy biết ơn về
công việc khó khăn của các nhà giáo dục và gia đình của chúng tôi để giúp giữ chúng tôi trực tiếp trong
khuôn viên trường trong thời gian các cơ sở khác đang đấu tranh để điều hành trường học một cách an
toàn trực tiếp. Như một lời nhắc nhở, không có trường học vào thứ Hai, ngày 17 tháng 1 cho Ngày MLK
Jr..
Giống như hầu hết các trường học trong cả nước, chúng tôi đã có một tuần bận rộn truy dấu tiếp xúc cho
các trường hợp covid-19 được báo cáo, thật không may. Như trường hợp ở khắp mọi nơi, chúng tôi đang
thấy sự gia tăng số lượng các trường hợp dương tính được báo cáo cho trường học của chúng tôi kể từ
khi trở lại sau kỳ nghỉ đông. Tuần này, đã có 10 trường hợp được báo cáo trong khuôn viên trường, tuần
trước hoặc tuần này. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi đang nghe về kết quả xét nghiệm dương tính một
số ngày sau khi học giả vắng mặt trong khuôn viên trường, vì các gia đình đang cố gắng hết sức để giữ các
học giả ở nhà khi các triệu chứng lần đầu tiên xuất hiện. Theo hợp đồng của chúng tôi với nhóm giáo dục
của chúng tôi, chúng tôi gửi thông báo cộng đồng cho toàn bộ cộng đồng của chúng tôi khi các trường hợp
trong khuôn viên trường được xác nhận. Các bản cập nhật có thể bắt đầu cảm thấy quá tải, nhưng chúng
tôi có nghĩa vụ tiếp tục gửi thông báo, ngay cả khi chúng không ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình bạn.
Theo quyết định mới từ Cơ quan Y tế Oregon, hãy sớm tìm kiếm thông tin sửa đổi về cách các trường hợp
dương tính sẽ được xử lý.
Chúng tôi cảm ơn tất cả các gia đình của chúng tôi vì tất cả những gì bạn đang làm để thực hiện sàng lọc
hàng ngày về sức khỏe của các học giả của bạn và giữ cho các học giả ở nhà khi bạn có thể có mối quan
tâm về sức khỏe. Vui lòng chắc chắn rằng bạn đang thông báo trực tiếp cho văn phòng tham dự của
chúng tôi về sự vắng mặt, cho dù liên quan đến COVID-19 hay cách khác. Chúng tôi muốn có thể liên lạc
theo dõi càng nhanh càng tốt và bằng cách gửi cuộc gọi trực tiếp đến văn phòng chính, chúng tôi có thể bắt
đầu các quy trình truy tìm của mình, nếu có. Dưới đây là quan điểm của bài kiểm tra mà chúng tôi sử dụng
cho tùy chọn "Test-to-Stay" của chúng tôi nếu các cá nhân chưa được tiêm chủng được xác định là "người
tiếp xúc gần gũi" trong quá trình tiếp xúc trong khuôn viên trường.

Chương trình Kiểm tra để ở lại:

Chúng tôi đã khởi động chương trình Test-to-Stay vào thứ Tư tuần trước. Nếu gia đình bạn vẫn chưa hoàn
thành các mẫu đơn đồng ý ở đây,vui lòng hoàn thành chúng và quét chúng để nhartman@mesd.k12.or.us
hoặc yêu cầu học giả của bạn trả lại chúng cho cửa sổ văn phòng tham dự. Nếu một mẫu đơn đồng ý
được hoàn thành, bất kỳ học giả không có triệu chứng nào có thể đã tiếp xúc với một cá nhân có kết quả
dương tính với COVID-19 trong khuôn viên trường đều có thể xét nghiệm để ở lại trong khuôn viên trường.
Chúng tôi sẽ cung cấp xét nghiệm tăm bông mũi nhanh BinaxNOW trong khuôn viên trường cho các học
giả không có triệu chứng, những người có thể đã tiếp xúc gần gũi với ai đó trong khuôn viên trường với xét
nghiệm COVID-19 dương tính và chờ kết quả âm tính, các học giả sẽ trở lại lớp học, thay vì tự động được
khuyên cách ly tại nhà. Cũng sẽ có một bài kiểm tra cần thiết nữa trong khuôn viên trường trong vòng 5-7
ngày kể từ lần tiếp xúc gần ban đầu. Đây là thông tin thêm.
Thông tin bộ dụng cụ sàng lọc COVID-19 OHSU:
Một cách dễ dàng và miễn phí để kiểm tra hàngtuần!
PPS đã hợp tác với OHSU để sắp xếp các bộ dụng cụ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 hàng tuần, đến ngay
trước kỳ nghỉ mùa thu. Bộ dụng cụ xét nghiệm chỉ dành cho sàng lọc tại nhà không có triệu chứng. Đặc biệt
là trong khi các bài kiểm tra rất khó tìm thấy trong các cửa hàng, đây là một cách dễ dàng và miễn phí để
các học giả của bạn được kiểm tra hàng tuần cho kiến thức của gia đình bạn. Chúng tôi đang phân phối
chúng mỗi tuần một lần vào thứ Năm, trong vài phút cuối cùng của giai đoạn thứ 7, cho tất cả các học giả
đã chọn tham gia chương trình và gửi các mẫu đồng ý đã hoàn thành. Các học giả sẽ làm xét nghiệm
nước bọt tại nhà vào sáng hôm sau và trả lại các bộ dụng cụ vào sáng thứ Sáu tại Văn phòng Chính.
OHSU chọn các bộ dụng cụ mỗi thứ Sáu, xử lý chúng và gửi kết quả trực tiếp cho các gia đình. Các học
giả có thể bỏ các mẫu đơn đã ký vào cửa sổ tham dự của chúng tôi, hoặc các gia đình có thể quét và gửi
chúng qua email đến jsolonche@pps.net. Nếu bạn chưa đăng ký và vẫn quan tâm, các biểu mẫu dưới đây.
Các mẫu đơn đồng ý để ký và trở lại West Sylvan:
• Mẫu ủy quyền sàng lọc hàng tuần ohsu
• Mẫu chọn trường đồng ý chung
Tải lên bằng chứng tiêm chủng:
Các gia đình cũng có thể tải lên tình trạng tiêm chủng của học giả khi họ hoàn thành các quy trình xác minh
đăng ký hàng năm. Hướng dẫn để tải lên các mục ở đây cho ParentVUE. Khi các gia đình có các mục
được tải lên, thông tin này sẽ hiển thị trong ParentVUE dưới tab tài liệu trên trang học giả để xem xét quản
trị nội bộ.
Ghi chú đánh giá cao?
Cảm ơn các gia đình đã gửi ghi chú cho các thành viên trong nhóm WSMS! Những ghi chú này thực sự
làm sáng ngày của các nhà giáo dục của chúng tôi! Nếu bạn có một lưu ý tử tế 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!
Nhà giáo dục hoan nghênh:
Một trong những nhà giáo dục giáo dục đặc biệt của chúng tôi, Jenny Payne, gần đây đã rời WSMS để tìm
kiếm các cơ hội khác và chúng tôi rất vui mừng chào đón ông Bret Emmerich lấp đầy chỗ trống đó. Ngoài
ra, Lisa Riffel, giám đốc câu lạc bộ hợp xướng của chúng tôi, sẽ nghỉ thai sản. Chúng tôi chúc Lisa một
thời gian tuyệt vời với đứa con đầu lòng của cô ấy, và chúng tôi cảm ơn cô ấy vì tất cả những gì cô ấy đã
làm để bắt đầu dàn hợp xướng WSMS của chúng tôi một lần nữa! Lisa đã giúp tuyển dụng Lindsey
Wildman, người sẽ tham gia cùng chúng tôi vào cuối tháng 1 để tiếp tục công việc với Dàn hợp xướng
WSMS của chúng tôi.
Kỷ yếu:

Nhân viên kỷ yếu của chúng tôi vẫn đang thu thập hình ảnh cho số ra năm nay. Bạn có biết việc chia sẻ
hình ảnh được đưa vào Kỷ yếu là điều dễ dàng? Chỉ cần đi đến hjeshare.com và nhập mã sylvan22 để tải
lên ảnh của bạn (sử dụng tất cả các trường hợp thấp hơn cho mã). Làm ơn đeo mặt nạ. Chúng tôi muốn
nhìn thấy những khuôn mặt sáng chói của các học giả của chúng tôi trong kỷ yếu! Hãy chắc chắn để dán
nhãn chính xác từng bức ảnh với tên và điểm của học giả. Không có gì đảm bảo mọi bức ảnh sẽ được đưa
vào cuốn sách, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hướng dẫn sử dụng eShare. Hướng dẫn sử dụng
eShare từ điện thoại của bạn.
Tất cả doanh số bán kỷ yếu sẽ được đặt hàng trước trực tiếp thông qua một công ty bên ngoài. Kỷ yếu sẽ
không được mua thông qua trường. Nếu bạn không đặt hàng trước, chúng tôi có thể sẽ hết sách và sẽ
không có cơ hội để có được một vào cuối năm vì công ty chỉ in một số lượng bản sao, được xác định thông
qua các đơn đặt hàng trước . Để đặt hàng kỷ yếu của bạn, hãy vào yearbookordercenter.com và nhập mã
6339. Kỷ yếu hiện tại là 30 đô la và giá sẽ tăng lên sau ngày 15 tháng 1. Chúng tôi muốn tất cả các học giả
của chúng tôi có một bộ nhớ trực quan về thời gian của họ trở lại trường trong năm học 21-22.
Kế hoạch thăng hạng lớp 8:
Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên quan tâm để giúp lên kế hoạch cho sự kiện đỉnh cao cuối
cùng của chúng tôi, thăng chức, cho học sinh lớp 8 của chúng tôi. Đánh dấu lịch của bạn ngay bây giờ cho
tối ngày 9 tháng 6 cho một chương trình khuyến mãi đỉnh cao tại Lincoln HS. Trong những năm qua, đã có
một hoạt động đỉnh cao pps cuối năm tại Oaks Park. Điều này không được phép trong năm 21-22 thông
qua các trường học của chúng tôi trong quận với những điều chưa biết liên quan đến COVID-19. Tuy
nhiên, các bữa tiệc và sự kiện được tài trợ bởi Quỹ WSMS của chúng tôi vẫn có thể tiến hành. Bất cứ ai
quan tâm đến việc giúp lên kế hoạch cho các sự kiện, thiết lập các sự kiện hoặc chỉ đơn giản là quyên góp
để giúp mua các mặt hàng để làm cho chương trình khuyến mãi lớp 8 đặc biệt cho học sinh lớp 8 của
chúng tôi được khuyến khích hoàn thành mẫuquan tâm này. Chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc họp vào tháng 2
năm 2022. Tất cả các chi tiết liên quan đến chi tiết cụ thể về buổi tối ngày 9 vẫn đang chờ xử lý và phụ
thuộc vào các giao thức và hạn chế COVID-19.
Quỹ WSMS:
Xin 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 giảng dạy 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 học sinh West Sylvan của chúng tôi trong trường học, thể thao, biểu diễn, sự kiện...
Nếu bạn có một sự kiện học giả, 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.
Tìm kiếm tình nguyện viên thiết yếu:
Hiệu trưởng có quyền quyết định xác định "thiết yếu" khi chúng tôi tiến lên phía trước với các tình nguyện
viên của chúng tôi trong khuôn viên trường. Nếu các thành viên gia đình trưởng thành quan tâm đến tình
nguyện viên trong khuôn viên trường, chúng tôi có thể sử dụng sự giúp đỡ của bạn trong thư viện của
chúng tôi và trong các lớp học khác nhau để hỗ trợ giảng dạy. Nếu bạn có thể quan tâm đến việc trở thành
một tình nguyện viên thiết yếu cho WSMS, các thủ tục này áp dụng cho tất cả các tình nguyện viên tại tất
cả các cơ sở của Trường Công lập Portland. Các tình nguyện viên PPS phải hoàn thành khóa đào tạo tình
nguyện viên bắt buộc và xóa kiểm tra lý lịch tình nguyện trước khi tình nguyện trong trường học. Chỉ những
tình nguyện viên thiết yếu mới được phép tình nguyện trong các trường PPS, theo quyết định của quản trị
viên nhà trường.

Theo yêu cầu tiêm chủng COVID-19của Oregon cho giáo viên và nhân viên trườnghọc, tất cả các tình
nguyện viên trực tiếp sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tiêm chủng chống lại COVID-19. Hồ sơ
của họ phải bao gồm tên của người được tiêm chủng, loại vắc-xin được cung cấp, ngày hoặc ngày được
đưa ra và tên / địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc địa điểm nơi vắc-xin được
tiêm.
Các hình thức tài liệu được chấp nhận cần được tải lên như một phần của đơn đăng ký tình nguyện trực
tiếp bao gồm:
bản sao Thẻ hồ sơ tiêm chủng COVID-19 (do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch vụ Nhân sinh hoặc
Thẻ vàng của WHO cấp); HOẶC
ảnh hoặc bản sao quét thẻ hồ sơ tiêm chủng dưới dạng tài liệu riêng; HOẶC
Tài liệu vật lý hoặc kỹ thuật số về vắc-xin COVID-19 từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Như một lời nhắc nhở, "tiêm chủng đầy đủ" có nghĩa là, theo CDC, bạn được coi là tiêm chủng đầy đủ: 2
tuần sau liều thứ hai của bạn trong một loạt 2 liều (ví dụ: Pfizer, Moderna) hoặc 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin
một liều, (ví dụ: vắc-xin Janssen của Johnson &Johnson) và thuốc tăng cường.
Máy tính xách tay cho vay hàng ngày cho các học giả:
Chúng tôi có một nguồn cung cấp rất hạn chế (dưới 10) máy tính xách tay cho vay khi các học giả quên
máy tính xách tay của họ ở nhà. Xin vui lòng giúp nhắc nhở các học giả của chúng tôi mang máy tính xách
tay trường học của họ đến và đi học mỗi ngày.
Thẻ căn cước:
Bây giờ, tất cả các học giả của chúng tôi nên có thẻ ID trường học mới của họ trên một dây buộc với một
trường hợp bảo vệ nếu họ chụp ảnh trường học. Chúng tôi đang yêu cầu các học giả đeo danh sách bảo
hộ của họ suốt cả ngày khi ở trong khuôn viên trường. Điều này rất hữu ích để nhanh chóng xác định các
học giả của chúng tôi trong toàn bộ tòa nhà. Ngoài ra, các chứng minh thư hỗ trợ kiểm tra tài liệu trong thư
viện và trong giờ ăn trưa, chúng giúp nhân viên biết họ đang nhìn thấy ai ở hành lang và họ sẽ hỗ trợ nhóm
vận chuyển của chúng tôi xác định các học giả khi họ vào và ra xe buýt (nếu họ đi phương tiện giao thông).
Mang theo một mẫu ID là một biện pháp an toàn mà chúng tôi đang khuyến khích khi chúng tôi cùng nhau
đi qua năm 2022. Vui lòng giúp củng cố thực hành an toàn này của việc mang theo id trong các cuộc trò
chuyện của bạn ở nhà.
Sản xuất phim truyền hình WSMS 2022:
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Kacey CdeBaca sẽ làm việc với các học giả tài năng của chúng tôi
để thử giọng và đưa vào một vở kịch mùa xuân cho năm 2022! Tờ rơi ở đây.
Trợ giúp về 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 xa, trừ khi chúng tôi nói." Có những lúc các học giả có thể cần phải truy cập vào
thiết bị của họ vì lý do gia đình hoặc thậm chí trong các thiết lập 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 trong suốt cả ngày vì lý do không giảng dạy. 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 chúng không có trên phương tiện truyền thông xã hội và không bị cám dỗ tham gia với
người khác thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Dưới đây là một số mẹo chúng tôi đã cung cấp
cho các gia đình: BÀI VIẾT CỦA NY Times: Các ứng dụng tốt nhất để quản lý điện thoại trẻ em của bạn;
Hỗ trợ cho Apple; Hỗ trợ Google; Bài viết và lời khuyên về thời gian gia đình; Verizon Hỗ trợ. Chúng tôi sẽ
tiếp tục nhắc nhở các học giả về kỳ vọng này trong suốt ngày học của họ.

Cập nhật COVID của trường:
Kể từ khi trở về từ kỳ nghỉ đông, đã có 12 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 cho những người
đã ở trong khuôn viên trường. Mặt tích cực của các báo cáo gần đây là có rất ít "người tiếp xúc gần gũi"
cần cách ly vì nhiều học giả được tiêm chủng đầy đủ, đã tiếp tục đeo khẩu trang đúng cách và tiếp tục tuân
theo những kỳ vọng an toàn trong lớp học của họ. Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của chúng tôi là thông
báo cho mọi người khi một trường hợp dương tính với COVID-19 được xác nhận thông qua MESD, ngay
cả khi học giả của bạn không tiếp xúc gần. Chia sẻ một lớp học không đáp ứng ngưỡng để tiếp xúc gần.
Chúng tôi phụ thuộc vào các gia đình để tự báo cáo với văn phòng của chúng tôi một cách kịp thời khi có
trường hợp dương tính với COVID-19 trong gia đình. Khi một trường hợp dương tính với COVID-19 được
báo cáo, những điều sau đây có thể ngăn cản một học giả được xác định là cần phải cách ly, đó là lý do tại
sao điều quan trọng là tất cả chúng ta tiếp tục được an toàn bằng cách:
Được tiêm chủng đầy đủ
Đeo khẩu trang đúng cách và nhất quán
Thực hành khoảng cách vật lý thích hợp
CDC gần đây đã khuyên rằng việc cách ly 5 ngày là chấp nhận được và chúng tôi hiện đang tuân theo
những khuyến nghị đó. Bất cứ ai có trường hợp dương tính với COVID-19 sẽ được yêu cầu cách ly trong
năm ngày kể từ ngày có triệu chứng đầu tiên. Nếu được tiêm phòng đầy đủ, các học giả và nhân viên
không có triệu chứng không bắt buộc phải cách ly. Khi chưa được tiêm chủng và tiếp xúc gần, có tùy chọn
Test-to-Stay để hỗ trợ. Ngoài việc giao bài tập để hoàn thành từ xa, trang web PPS này đã được tạo ra với
nhiều tài nguyên để tiếp tục học từ xa ở đây, trong trường hợpcách ly được khuyến nghị.
Dịch vụ thực phẩm và bữa trưa:
Bữa sáng và bữa trưa tiếp tục miễn phí cho tất cả các học giả trong suốt cả năm. Khi nhiệt độ giảm, tất cả
các học giả muốn ở trong nhà đều có lựa chọn trong nhà cho cả ăn uống và thời gian rảnh rỗi trong bữa
trưa. Sau khi ăn, có một số địa điểm thay thế mà các học giả trải rộng trong như thư viện, phòng tập thể
dục thấp hơn, lớp học cho các câu lạc bộ ăn trưa và không gian sân ngoài trời của chúng tôi. Bất kể nhiệt
độ, nhiều học giả vẫn cảm thấy thoải mái nhất cả khi ăn ngoài trời và ở ngoài trời trong suốt giờ giải lao để
tham gia chơi ngoài trời. Vui lòng khuyến khích học giả của bạn ăn mặc cho thời tiết nếu họ đang chọn
chơi ngoài trời ở nhiệt độ lạnh hơn. Hiểu rằng không có cách tiếp cận một kích thước phù hợp với tất cả đối
với giờ ăn trưa phi cấu trúc này, chúng tôi đang cho phép các học giả chọn trong nhà hoặc ngoài trời, giả
sử rằng trời không đổ mưa.
Chọn học giả:
Văn phòng của chúng tôi đã trải qua giao thông 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 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.
Hỗ trợ tư vấn học giả:
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 &c
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, Thư ký hiệu trưởng: jsolonche@pps.net (giảng viên, kinh doanh trường học)
Kirsten Crombie, Thư ký: kcrombie@pps.net (mối quan tâm của học giả / phụ huynh, tham dự, ghi danh,
giúp đỡ với máy tính xách tay học giả, rút tiền)
Đánh dấu lịch của bạn ngay bây giờ để chuẩn bị:
Các trường học đóng cửa cho kỳ nghỉ MLK Jr.: Ngày 17 tháng 1
Kết thúc Qtr/1 Học kỳ 2: Ngày 27 tháng 1
Không có trường học cho học giả / nhà giáo dục PD Ngày: 28 tháng 1
Học kỳ mới / Qtr 3 Bắt đầu: Ngày 31 tháng 1, Các lớp học có thể thay đổi, tùy thuộc vào lịch trình và môn tự
chọn của các nhà giáo dục đối với một số học giả
Tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần dài! Đi Wolfpack!
Jill, Buổi tối và Ben

