
 

28 Tháng một, 2022 

 

Chào mừng gia đình trường trung học West Sylvan, 

 

Chúng tôi đã làm điều đó với tinh thần đồng đội! Hôm qua đánh dấu sự kết thúc của học kỳ đầu 

tiên của chúng tôi trong năm học 21-22 trở lại trực tiếp với các học giả của chúng tôi! Chỉ cần một 

lời nhắc nhở, rằng đây là một ngày cuối tuần bốn ngày cho các học giả của chúng tôi với ngày 

hôm nay là Ngày Lập kế hoạch giáo dục và Monday là ngày PD khí hậu và giáo dục trường học 

được thông qua gần đây. Trong khi các nhà giáo dục sẽ làm việc, khuôn viên trường sẽ đóng cửa 

cho cộng đồng vào thứ Sáu ngày 28/1 và thứ Hai 1/31, và tất cả các email và cuộc gọi sẽ được trả 

lại vào tuần tới. 

 

Cảm ơn bạn đã tiếp tục kiểm tra sức khỏe hàng ngày với các học giả của bạn! Vui lòng giữ các 

học giả ở nhà khi bạn có thể có vấn đề về sức khỏe và 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. Các nhà giáo dục 

có thể được liên lạc qua email để xem cách truy cập các bài tập bị bỏ lỡ từ xa trong khi vắng mặt.   

 

 
 

Ngày 1 tháng 2 đánh dấu học kỳ mới và Qtr. 3: 

Do những thay đổi khác nhau của Nhà giáo dục đã được công bố và sự thay đổi trong Quý, sẽ có 

nhiều thay đổi khác nhau đối với lịch trình. Với các nhà giáo dục mới tham gia nhóm, cũng có cơ 

hội để giảm một số quy mô lớp học trong một số dịch vụ của chúng tôi.   

 

Các gia đình thân mến,       

      Như bạn có thể biết, giảm quy mô lớp học là một trong những điểm miệt thị cao nhất 

của chúng tôi trong việc hỗ trợ học sinh tiếp cận chương trình giảng dạy.  Do một vài điều 

chỉnh nhân sự cho học kỳ thứ hai, chúng tôi đã tìm thấy cơ hội để thêm một khóa học 

Toán lớp 6 và lớp 8 sẽ làm giảm đáng kể quy mô lớp học trong hai giai đoạn.  

 



 

Chúng tôi cũng thực hiện một số điều chỉnh với các lớp Văn hóa Thế giới của chúng tôi, 

khi Tiến sĩ Graham bước vào lớp học mới của cô ấy với tư cách là giáo viên Nghiên cứu 

Xã hội lớp 8, và khi chúng tôi giảm  trò chơi và chiến lược tự chọn của cô Yarlott vào lớp 

Toán mới.   

 

Trong khi những bổ sung này đang được exciting, nó đòi hỏi chúng tôi phải di chuyển một 

số học giả vào các khóa học mới.  Hầu hết các học giả đã được thông báo về tất cả các 

điều chỉnh lớp học của họ ngày hôm nay, nếu họ bị ảnh hưởng, nhưng tôi khuyến khích 

bạn xem lại StudentVUE của bạn  vào tuần tới cho bất kỳ thay đổi lịch trình nào có thể ảnh 

hưởng đến các lớp học của con bạn. 

 

● Các lớp học tự chọn mới sẽ được xem trước thứ Hai, ngày 31 tháng 1.   

● Các lớp học kéo dài một năm sẽ có thể truy cập vào thứ Tư, ngày 2 tháng 2 (không 

thể áp dụng cho đến khi việc chấm điểm hoàn tất.) 

 

Ngoài ra, một số gia đình and / hoặc học giả đã độc lập yêu cầu điều chỉnh lịch trình, mà 

chúng tôi sẽ làm việc để tham dự, nếu có thể, trong vài ngày tới.   

 

Chúng tôi cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi điều hướng học kỳ mới, và 

vui lòng liên hệ với cô Krauel hoặc ông Keller nếu bạn có câu hỏi.   

 

Cảm ơn bạn và có một ngày cuối tuần tuyệt vời 4 ngày !  - Ben Keller và Buổi tối Krauel 

 

Chương trình Kiểm tra để ở lại: 

Chương trình Test-to-Stay đang được thực hiện. Nếu gia đình bạn 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 Chính của trường. 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 không được tiêm chủng 

đầy đủ và có thể đã tiếp xúc gần gũi với ai đó trong khuôn viên trường với xét nghiệm COVID-19 

dương tính. Trong khi chờ kết quả né tránh, các học giả sẽ trở lại lớp học, thay vì tự động được 

khuyên nên 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 xét nghiệm OHSU COVID-19: 

Một cách dễ dàng và miễn phí để kiểm tra hàng tuần!  Đặc biệt là trong khi các bài kiểm tra rất khó 

tìm thấy trong các cửa hàng, đây là một way dễ dàng và miễn phí để các học giả của bạn kiểm tra 

hàng tuần cho kiến thức của gia đình bạn. Các học giả sẽ làm xét nghiệm nước bọt tại nhà và trả 

lại các bộ dụng cụ vào ngày hôm sau tại Văn phòng Chính. Chúng tôi sẽ trở lại lịch trình thông 

thường của chúng tôi để gửi các xét nghiệm vào thứ Năm tuần tới. Tuần this, chúng tôi đã gửi cho 

họ vào thứ Tư để chúng tôi vẫn có thể gửi bộ dụng cụ đến OHSU trước cuối tuần kéo dài. OHSU 

chọn các bộ dụng cụ một ngày sau khi phân phối, xử lý chúng và gửi kết quả trực tiếp cho các gia 

đình. Xin lưu ý, OHSU khuyên rằng nếu scholar của bạn đã có một xét nghiệm dương tính, các xét 

nghiệm của họ có thể sẽ không chính xác trong tối đa 90 ngày sau kết quả dương tính đó.  Các 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560e.pdf
mailto:nhartman@mesd.k12.or.us
https://docs.google.com/document/d/1RiifxD8ZyotgtTy4q0zU6VYEbklFNPNaDJapztiE6EI/edit?usp=sharing


 

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 không 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.  

 

Cập nhật COVID-19: 

Có thêm ba trường hợp dương tính được báo cáo trong khuôn viên trường trong tuần này.  Bất kỳ 

gia đình nào liên quan trực tiếp đều đã được tư vấn.  

 

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 celebrate 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: 

Chúng tôi chào đón hai nhà giáo dục mới đến đội ngũ giảng dạy của chúng tôi cho học kỳ thứ hai! 

Tiến sĩ Michelle York, một giáo viên Toán lâu năm tại WSMS, đã được thăng chức lên vai trò Giáo 

viên đặc biệt (TOSA). Cô Rosemary Boardman sẽ tiếp quản các lớp học của Tiến sĩ York bắt đầu 

vào ngày 1 tháng 2! Như chúng tôi đã đề cập tuần trước, ông Bruce Morrison cũng đã gia nhập 

nhóm Toán WSMS của chúng tôi! Ông đã tiếp quản  các lớp học Toán lớp 6 của Katy Yarlott trong 

phần còn lại của năm học! Cả hai nhà giáo dục đều có tay nghề cao và nhiệt tình làm việc với các 

học giả trung học của chúng tôi để nuôi dưỡng và nuôi dưỡng tình yêu toán học của họ! Chúng tôi 

cảm thấy rất may mắn khi cả hai nhà giáo dục tham gia nhóm của chúng tôi vào giữa năm trong 

thời điểm nhân sự trên toàn quốc là một thách thức. 

 

Kỷ yếu: Cuộc gọi cuối cùng! 

Nhân viên kỷ yếu của chúng tôi vẫn đang thu thập hình ảnh cho số ra năm nay. Bạn có biết thật 

khó để chia sẻ hình ảnh được đưa vào Kỷ yếu? 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 khuôn mặt thu nhỏ 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.  

https://drive.google.com/file/d/1WKfLwknOXIYGfjiVTURKB7wvlQW8DAhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JELJW3M6_gp013Dp_Z7QDpvKmsqC5G-S/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AxHhVVEjAqJxV1Vuh9PnfwkZHcp-Tde_x6iFOOEy58Y/edit
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7
https://hjeshare.com/eShare/
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/h1e7m2ythz
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3
https://herffjones.wistia.com/medias/62ap3qbbp3


 

 

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 niên giám và sẽ không có cơ hội để có được một bản vào cuối năm 

nay, 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 đến yearbookordercenter.com và nhập mã 6339. Kỷ yếu 

hiện tại là 35 đô la.  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.   

 

Bị mất và tìm thấy sạch sẽ: 

Vui lòng nhắc nhở các học giả của bạn để kiểm tra những người bị mất và tìm thấy cho các mặt 

hàng bị mất.  Chúng tôi có hai khu vực Bị mất và Tìm thấy trong khuôn viên trường - một cho các 

mặt hàng chung, được đặt theo các bước đến Phòng tập thể dục và một khu vực bị khóa trong 

Văn phòng chính cho các mặt hàng có giá trị. Các vật phẩm trong THE General Lost and Found sẽ 

được dọn dẹp hoàn toàn vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 2. Các mặt hàng sẽ được tặng cho Pps PTA 

Clothing Closet tại Marshall. 

 

Học sinh lớp 8 tham dự Lincoln HS 2022-23: 

Bất kỳ học sinh lớp 8 nào đăng ký tham dự LHS vào năm tới có thể bắt đầu dự báo trực tuyến 

their cho các lựa chọn khóa học vào thứ Hai, ngày 31 tháng 1. Vui lòng xem thông tin đính kèm ở 

đây và kiểm tra email của bạn thường xuyên để cập nhật từ nhóm LHS nếu học giả của bạn sẽ là 

Hồng y vào năm học tới.  Một cố vấn từ LHS sẽ có mặt trong khuôn viên WSMS của chúng tôi vào 

ngày 9 tháng 2 cho 22-23 để tham khảo ý kiến của học sinh lớp 8, những người không chắc chắn 

làm thế nào để hoàn thành dự báo. Vui lòng xem các video hướng dẫn được cung cấp và kết hợp 

nhóm tư vấn LHS với bất kỳ câu hỏi nào khi bạn tiến hành dự báo trực tuyến như một gia đình. 

 

Kế hoạch thăng hạng lớp 8: 

Cảm ơn bất cứ ai đã bày tỏ sự quan tâm đến việc giúp lên kế hoạch thăng hạng lớp 8! Đánh dấu 

lịch của bạn ngay bây giờ cho buổi tối of 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 cho năm học 21-22 thông qua các trường học của chúng tôi do 

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 mẫu quan tâm này. Chúng tôi sẽ bắt đầu gặp nhau trong tháng tới. Tất cả các 

chi tiết liên quan đến chi tiết cụ thể về tối ngày 9 tháng 6 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 các bổ sung giảng dạy quan trọng cho các học 

giả của chúng tôi trong năm học tới. Mọi sự đóng góp đều giúp ích!  

 

http://yearbookordercenter.com/
https://lhspdxcounseling.weebly.com/8th-grade-forecasting.html
https://lhspdxcounseling.weebly.com/8th-grade-forecasting.html


 

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. Ngoài ra follow 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 hãy để chúng tôi know.  Gửi email cho Lisette Crepeaux tại 

thecrepeauxs@gmail.com.  

 

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

Chúng tôi có một nguồn cung cấp rất hạn chế (hai) 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.  

 

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! Buổi thử giọng sẽ bắt 

đầu vào ngày 7 tháng 2, với một hội thảo thử giọng miễn phí được tổ chức một tuần trước buổi 

thử giọng. Có thể tìm thấy thêm thông tin trên tờ rơi ở đây hoặc bạn có thể gửi email 

dramawestsylvan@gmail.com với bất kỳ câu hỏi nào. 

 

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."  Bất kỳ giám sát bổ sung nào 

bạn có thể đưa ra để theo dõi hoạt động truyền thông xã hội của các học giả của bạn cũng được 

đánh giá rất cao! 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 của họ trong suốt thời gian qua vì những 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 phương tiện 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 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. Nếu các học giả đăng thông tin không phù hợp trên 

phương tiện truyền thông xã hội, vui lòng báo cáo tài khoản để xem xét.   

 

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. Trong bữa trưa, 

các học giả muốn ở trong nhà có các lựa chọn trong nhà cho cả ăn uống và thời gian rảnh rỗi của 

họ. Sau khi ăn, có một số địa điểm thay thế mà các học giả có thể ghé thăm để trải rộng như thư 

viện, phòng tập thể dục thấp hơn, lớp học cho các câu lạc bộ ăn trưa và không gian sân ngoài trời 

và khu vực thực địa của chúng tôi. Bất kể nhiệt độ, nhiều scholars 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. 

https://www.westsylvanfoundation.com/
https://drive.google.com/file/d/1IaZuyQpo8qyHRZaSCV1EA3nsbkW7OiVS/view?usp=sharing
mailto:dramawestsylvan@gmail.com
https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-apps-to-manage-your-kids-phone/
https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-apps-to-manage-your-kids-phone/
https://support.apple.com/guide/iphone/set-up-parental-controls-iph00ba7d632/ios
https://support.google.com/families/answer/7103340?hl=en
https://familytime.io/
https://familytime.io/
https://www.verizon.com/support/verizon-smart-family-restrictions-video/


 

Hiểu được rằng không có cách tiếp cận một kích thước phù hợp với tất cả đối với thời gian ăn trưa 

phi cấu trúc này, chúng tôi đang cho phép các học giả chọn trong nhà hoặc ngoài trời, giả định 

rằng trời không đổ mưa. 

 

Chọn học giả: 

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

khỏi khuôn viên trường trước khi kết thúc ngày học. 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 không đón học giả của mình trong khoảng thời gian từ 3:00 chiều đến 3:45 chiều 

vì bạn sẽ không tìm thấy bãi đậu xe và nhân viên văn phòng của chúng tôi bị giới hạn 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, Trợ lý hành chính của hiệu trưởng: jsolonche@pps.net (giảng viên, kinh doanh 

trường học) 

Kirsten Crombie, Trợ lý hành chính: 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: 

Không có trường học cho học giả / nhà giáo dục kế hoạch chuyên nghiệp: Thứ Sáu, ngày 28 

tháng 1 

Không có trường học cho học giả: Ngày 31 tháng 1, Ngày PD của trường học và nhà giáo dục 

Học kỳ 2/Quý 3 bắt đầu: Ngày 1 tháng 2.  Một số lớp học có thể thay đổi do những thay đổi trong 

các môn tự chọn theo quý, thay đổi nhà giáo dục và cân bằng quy mô lớp học. 

Không có trường học:: Ngày 21 tháng 2 

Kỳ nghỉ xuân: 21-25 tháng 3 

 

Tận hưởng cuối tuần! Đi Wolfpack! 

 

Jill, Buổi tối và Ben 
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