
Tháng Một 13, 2023 

 

Kính gửi các gia đình West Sylvan, 

 

Chúc mừng ngày cuối tuần dài để tôn vinh di sản của Tiến sĩ Martin Luther King, Jr.!  Không có trường học 

vào Thứ Hai ngày 1/16, và chúng ta sẽ gặp các Học giả của chúng ta vào Thứ Ba!   

 

Chúng tôi đang tiến hành các bài kiểm tra MAP mùa đông bằng tiếng Anh và Toán để đánh giá sự tiến bộ 

giữa phiên quản trị mùa Thu và Mùa đông.  Các lớp học tiếng Anh đã bắt đầu kiểm tra, và trong một số 

trường hợp đã hoàn thành,  các lớp kiểm tra MAP và Toán của họ sẽ kiểm tra trong hai tuần tới. Cũng sẽ 

có thời gian được chỉ định để kiểm tra trang điểm cho bất kỳ ai vắng mặt. Để giúp chuẩn bị cho Scholar của 

bạn cho thử nghiệm MAP, đây là liên kết đến một số tài nguyên gia đình.  Các vị trí toán học và yêu cầu 

tăng tốc thông qua bộ phận TAG phụ thuộc rất nhiều vào điểm kiểm tra MAP cho Toán học.  Điều quan 

trọng là các Học giả phải nỗ lực hết sức khi tham gia vào các đánh giá này. 

 

 
Nghệ thuật sinh viên 

 

Ghi chú của sự đánh giá cao? 

Nếu bạn muốn gửi một lời cảm ơn đến bất kỳ thành viên Staff nào, vui lòng chia sẻ nhấn vào đây.  Những 

ghi chú tử tế đi một chặng đường dài trong việc làm cho các thành viên S taff của chúng tôi cảm thấy được 

nhìn thấy và cảm ơn!   

 

Chuẩn bị đến trường: 

Vui lòng khuyến khích và nhắc nhở Học giả của bạn mang Chromebook đã sạc đến trường mỗi ngày. 

Chúng tôi có số lượng Chromebook cho mượn rất hạn chế và thường xuyên cạn kiệt. Việc nhớ mang 

Chromebook do PPS cấp đến trường là rất quan trọng, vì Chromebook là cần thiết cho các lớp học và thử 

nghiệm MAP. Chúng tôi muốn mọi người có thể truy cập chương trình giảng dạy của họ một cách kịp thời 

và trong thời gian thực. 

 

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.  Để đặt niên 

giám 2022-23, hãy truy cập 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! 

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.   

 

Tình nguyện viên của trường: 

https://www.nwea.org/family-toolkit/
https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/VbGLzeQRMi4dKhWrq2AWFg~~/AAAAAQA~/RgRlWYKjP0THaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9PTWdUTmtMa1kzZHlPdDAxNXZVSVVRfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSbFB1VmpQMFFrYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWVXVmhjbUp2YjJ0dmNtUmxjbU5sYm5SbGNpNWpiMjB2VndkelkyaHZiMnh0UWdwalR1T3hYV084bUJDTlVoRnFjMjlzYjI1amFHVkFjSEJ6TG01bGRGZ0VBQUFBQVF-flcHc2Nob29sbUIKY3MjT3hjz9qg_VIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~


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

chúng tôi, trong Thư viện của chúng tôi và tham gia cùng chúng tôi trong thời gian ăn trưa và giờ giải lao ở 

trường 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 11:30 

sáng - 2:00 chiều và 3:00 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)! 

 

Không có chính sách điện thoại di động: 

Vui lòng giúp nhắc nhở và củng cố chính sách "Không sử dụng điện thoại di động" của chúng tôi trong ngày 

học trong các cuộc thảo luận của bạn ở nhà.  Điều này có nghĩa là chúng tôi yêu cầu các Học giả để điện 

thoại ở nhà hoặc đặt chúng trong tủ khóa của họ vào ban ngày để chúng không bị cám dỗ.  Nếu một Học 

giả có điện thoại trong lớp hoặc xung quanh khuôn viên trường trong ngày học, nó sẽ bị tịch thu và giữ 

trong văn phòng. Nếu một Học giả đã có ba vi phạm trở lên trong năm nay, chúng tôi sẽ yêu cầu Phụ 

huynh/Người giám hộ nhấc điện thoại để giúp củng cố kỳ vọng.  Hãy nhớ rằng Học giả không có quyền truy 

cập vào điện thoại của họ vào ban ngày và không gọi điện và / hoặc nhắn tin cho họ. Nếu bạn cần nhận thư 

khẩn cấp cho Scholar của mình, bạn có thể gọi cho Office theo số 503-916-5690 hoặc gửi email đến 

westsylvanoffice@pps.net. 

 

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 vài ngày đầu tiên của cuộc họp câu lạc bộ  trong Tư vấn Thứ Sáu 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. Nếu bạn 

quan tâm đến việc tình nguyện điều hành một câu lạc bộ trong thời gian học Cố vấn vào các ngày Thứ Sáu  từ 

9:15 sáng - 9:45 sáng, 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. 

 

 

Hỗ trợ học sinh 

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

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

 

MYP và WSMS: 

Chúng tôi sẽ nộp đơn đăng ký trong những tuần tới để trở thành Trường Trung học Cơ sở (MYP) được ủy 

quyền.  Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ chuyển sang bước cuối cùng để chuyển sang Ủy quyền.  Đặc 

điểm của Người học MYP của chúng tôi cho tháng Giêng là "Những người suy nghĩ". Các học giả sẽ 

dành tháng này để thảo luận và chứng minh đặc điểm đó. 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! 

 
 

 

 

 

 

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:  

★ Cửa sổ đánh giá điểm chuẩn MAP mùa đông: Tháng Một, 2023 

★ Không có trường: Thứ Hai, ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX 

★ Cửa sổ khảo sát trường học thành công sẽ mở ra: Thứ Hai, ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX 

★ Kết thúc Học kỳ 1 (quý 2) và Điểm học kỳ cuối cùng được nộp: Thứ Năm, ngày 26 tháng 2023 

năm XNUMX và được gửi qua đường bưu điện vào tuần sau 

★ Không có trường học: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 2023 năm XNUMX * Ngày lập kế hoạch cho các 

nhà giáo dục 

★ Bắt đầu học kỳ 2/Quý 3: Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023 

 

Tận hưởng ngày cuối tuần dài hơn của bạn và đi Wolf Pack! 

 

Jill và Ben 

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://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net


 


