Ngày 3 tháng 6 năm 2022
Happy Friday West Sylvan Middle School Families,
Thật khó để tin rằng chúng tôi có một tuần cuối cùng trong năm học 2021-22, và chúng tôi rất vui vì tất cả
chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau trong suốt năm học đặc biệt này! Thời hạn kiểm tra ewide của Stat đã
được kéo dài đến ngày 10 tháng 6 để cho phép kiểm tra trangđiểm từ sự vắng mặt, vì vậy thử nghiệm cuối
cùng vẫn đang kết thúc trong tuần tới cho một số lớp Toán và Khoa học. Việc dọn dẹp tủ khóa ban đầu đã
xảy ra trong tuần này và chúng tôi đã gửi về nhà những phiếu cho phép này chỉ dành cho học sinh lớp 6 và
lớp 7 hiện tại, những người muốn giữ chromebook thừa kế trong mùa hè. Học sinh lớp 6 và lớp 7 hiện tại
chỉ có thể giữ Chromebook của họ trong kỳ nghỉ hè với một phiếu cho phép đã ký. Tất cả các Chromebook
khác sẽ được thu thập vào tuần tới và gửi cho bất kỳ sửa chữa nào trong kỳ nghỉ hè. Các sinh viên tốt
nghiệp khác nhausẽ có các hoạt động lên đến đỉnh điểm vào tuần tới khi chúng tôi kết thúc năm cùng nhau.
Các sự kiện sau đây chỉ dành cho các học giả WSMS và đang diễn ra nhờ Quỹ West Sylvan:
●

Tối nay: 7th Grade Neon Nights Glow Party được tài trợ bởi WSMS Foundation: Thứ Sáu,
ngày 3 tháng 6 tại WSMS Gym từ 6:30-8:30 tối.m. Đăng ký tại liên kết ở đây và trả tiền trước để
tham dự. Vui lòng tuyển dụng một hoặc hai người bạn phụ huynh (hoặc ba) và đăng ký tại đây để
giúp tổ chức sự kiện cộng đồng lớp 7 trực tiếp đầu tiên của chúng tôi! Những sự kiện này chỉ dành
cho các học giả WSMS.

●

8th Grade Oaks Park Field Trip (cưỡi) vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6, được giám sát bởi các nhà
giáo dục và quản trị viên. Chaperones cha mẹ vẫn còn cần thiết cho chuyến đi thực địa
OAKS PARK này. Đăng ký tại đây. 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 ở trong tình trạng tốt (không
có 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. Phiếu cho phép đã về nhà với
học sinh vào tuần trước, và phải được ký và trả lại cho trường hoặc học sinh sẽ không được phép
tham dự. Nếu bạn không thấy phiếu cấp phép, bạn có thể tải xuống bản sao tại đây.

●

Bữa tiệc trượt băng lớp 6 được tổ chức bởi Quỹ West Sylvan! Thứ Tư, ngày 8 tháng 6, 7:00-9:00
tối.m. tại Oaks Park Roller Rink. Những sự kiện này chỉ dành cho các học giả WSMS.

●

Bữa tiệc tốt nghiệp lớp 8 tại Oaks Park được tổ chức bởi Quỹ West Sylvan! Đây sẽ là một sự
kiện buổi tối tùy chọn cho học sinh lớp 8 của chúng tôi được tổ chức bởi Quỹ của chúng tôi tại
Oaks Park vào tối 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. Đăng ký tại liên kết này, nơi có thể tìm thấy thêm thông tin cho
những người muốnăn. Phụ huynh đăng ký tại đây để giúp đỡ sự kiện này. Những sự kiện này chỉ
dành cho các học giả WSMS.

Hình trên là những người biểu diễn từ các lớp học với Jessica Hollyfield-Melz.
Cập nhật COVID-19
Chúng tôi tiếp tục có báo cáo hàng ngày trong tuần này về các trường hợp DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19,
khiến các học giả và nhân viên ở nhà trong năm ngày kể từ khi bắt đầu các triệu chứng (với ngày đầu tiên
được tính là ngày không). Đối với bất kỳ học giả nào ở nhà, chúng tôi yêu cầubạn kiểm tra các trang
Canvas của lớp và gửi email cho các nhà giáo dục cho bất kỳ công việc nào có thể được thực hiện từ xa.
Tổng cộng, chúng tôi đã có 20 trường hợp được báo cáo trong tuần này được xác nhận bởi các đối tác
MESD của chúng tôi, bao gồm cả báo cáo của nhân viên và sinh viên. Mặc dù hướng dẫn của địa phương
và trường học không thay đổi vào thời điểm này, bạn có thể xem lại các thực tiễn tốt nhất để giữ an toàn và
giữ an toàn cho các học giả của mình ở đây, và nên đeo mặt nạ.

Hỗ trợ tư vấn
Nếu các học giả của bạn cảm thấy lo lắng về kỳ nghỉ hè, vui lòng khuyến khích họ nói chuyện với một cố
vấn. Nhân viên tư vấn sẽ không có mặt trong suốt những tháng mùa hè do thời gian nghỉ phép theo hợp
đồng của họ. Ngày cuối cùng của họ sẽ là ngày 10 tháng 6.
Đối với các gia đình lớp 8:
● Thông báo khuyến mãi: Bạn nên nhận được thẻ Lưu ngày đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ
Synergy của chúng tôi.
● Biển hiệu sân khuyến mãi: Các dấu hiệu đã được cung cấp cho học sinh lớp 8 khi họ rời trường
vào thứ Tư. Nhiều người đã chọn không nhặt một cái, vì vậy nếu yohọc sinh lớp 8 của bạn trở về
nhà mà không có dấu hiệu, họ có thể đã chọn không nhặt một cái. Có rất nhiều dấu hiệu vẫn còn lại
trong Văn phòng chính, nếu bạn muốn ghi đè lên quyết định đó.
● Vé khuyến mãi: Mỗi gia đình sẽ có bốn vé, sẽ được trao cho Học giả của bạn bởi Giáo viên kỳ thứ
7 của họ và gửi về nhà vào thứ Hai ngày 6/6. Nếu bạn không thể tham dự hoặc không cần tất cả
bốn vé, bạn được chào đón để cung cấp cho họ cho các gia đình khác những người có thể muốn có
vé bổ sung. Văn phòng nhà trường sẽ không cónhịp độ để quản lý các trao đổi đó.
● Chương trình khuyến mãi lớp 8 diễn ra tại trường trung học Lincoln vào thứ Năm, ngày 9 tháng 6
lúc 6 giờ chiều.m. Mỗi học giả sẽ nhận được bốn vé khách cho các thành viên gia đình, do sức
chứa hạn chế.
Đối với các gia đình có học sinh lớp 5 đến WSMS vào năm 2022-23:
Chúng tôi đã chia sẻ một slidedeck thông tin tương tự trên trang web WSMS của chúng tôi để bất cứ ai
không thể tham dự các phiên buổi tối cũng có thể xem lại thông tin. Để xem trước "walk-thru" của tòa nhà
West Sylvan, bạn có thể xem một tour du lịch ảo mới ở đây. Cảm ơn một trong những phụ huynh của
Quỹ WSMS của chúng tôi, Giovanni Cafiso, đã tạo ra tour du lịch ảo này!
Ông Almeida sẽ là Tham tán làm việc trực tiếp với học sinh lớp 6 trong năm học 2022-23. Nếu bạn có thắc
mắc về các lớp học hoặc hỗ trợ cho lớp 6, vui lòng gửi email cho ông Almeida tại ralmeida@pps.net. Ông
Almeida hiện đang là Cố vấn cho học sinh lớp 8 của chúng tôi, vì vậy hãy cho ông thời gian để trả lời, vì
ông có một lịch trình rất đầy đủ và bận rộn kết thúc năm với các học sinh lớp 8 hiện tại của chúng tôi.
Gia đình chủ nhà cần thiết cho một nhà giáo dục Ả Rập cho năm học 22-23:
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một gia đình sẵn sàng tổ chức 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
khoảng $ 1000 / tháng để trả cho chỗ ở sinh hoạt, nếu được tổ chức bởi một gia đình tư nhân. Sẽ có hai
nhu cầu riêng biệt:
1. Một gia đình chủ nhà để cung cấp một không gian thoải mái cho Nhà giáo dục ở lại cho một kỳ nghỉ
ngắn hạn 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 có thể 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 trong một hoặc cả hai khả năng này và muốn
biết thêm thông tin, vui lòng điền vào biểu mẫu ở đây.
Cập nhật máy tính xách tay Chromebook:
Do bộ sưu tập cuối năm, chúng tôi sẽ không còn gửi chromebooks để sửa chữa, và chúng tôi sẽ không cho
vay tiền để mang về nhà. Bất kỳ chromebook nào cần sửa chữa nên được chuyển cho bà Crombie trong

Văn phòng và các học giả sẽ được phát hành chromebook mới vào mùa thu. Học sinh lớp 6 và lớp 7 hiện
tại đã được cấp một phiếu cho phép mang về nhà để bạn ký và trả lại nếu học giả của bạn sẽ giữ
chromebook của họ trong mùa hè. Phiếu cấp phép có sẵn từ Văn phòng Chính, nếu nó không được chia
sẻ với bạn.
Cẩm nang Tây Sylvan 2022-23
Cẩm nang West Sylvan mới cho năm học 2022-23 được cập nhật và có thể được tìm thấy ở đây. Vui lòng
xem lại tất cả các thông tin với học sinh của bạn trước khi trở lại trường vào ngày 30 tháng 8 năm 2022.
Cảm ơn bạn!
Khuôn viên trường đóng cửa cho ngày hè:
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 13 tháng 6, campus sẽ đóng cửa cho công chúng. Các nhà giáo dục có một vài
ngày hợp đồng để làm việc trên các mục chấm điểm cuối cùng và cuối năm trong tư nhân, và tòa nhà sẽ
không mở cửa cho du khách. Chúng tôi cũng sẽ có một số tu sửa của lớp học giáo dục đặc biệt ISC của
chúng tôi occurring trong mùa hè, vì vậy tòa nhà sẽ được tiếp quản một phần bằng cách xây dựng. Ngoài
ra, tất cả nhân viên văn phòng rời đi vào mùa hè trước ngày 24 tháng 6. Điện thoại sẽ không được trả lời
khi họ vắng mặt, vì các văn phòng đóng cửa trong những tháng mùa hè. Nhân viên sẽ return tin nhắn và
email bắt đầu vào tháng Tám. Các cố vấn và nhà giáo dục sẽ được nghỉ hè cho đến khi trường học trở lại
cho các nhà giáo dục vào ngày 24 tháng 8. Quản trị viên làm việc lẻ tẻ trong suốt những tháng mùa hè, vì
cũng có thời gian nghỉ phép được phân bổ. Emails sẽ là cách tốt nhất để tiếp cận các câu hỏi trong mùa hè,
và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong việc hiểu trợ cấp nghỉ hè sau một năm học rất khó khăn.
Quan tâm đến tình nguyện và tham gia nhiều hơn?
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
học, đặc biệt là trong bữa trưa của chúng tôitừ 11:00 a.m. - 2:00 chiều.m. mỗi ngày. Thư viện có thể
sử dụng trợ giúp từ 11:00 a.m. - 4:00 chiều.m. hàng ngày. Sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận,
vui lòng liên hệ với Văn phòng Chính để xem cách thức và thời điểm bạn có thể phục vụ.
Khi chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch chonăm chool tiếp theo, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể có
nhiều gia đình tham gia vào các hoạt động thường xuyên của trường như tình nguyện trong khuôn viên
trường, tham gia Vào Quỹ West Sylvan của chúng tôi và phục vụ trong Hội đồng Trường học và Ủy ban
Khí hậu Trường học. Nếu bạn có thể cótiếng nói trong một hoặc nhiều nhóm trường này, vui lòng đăng ký
tại đây. Ngoài ra, lịch 22-23 PPS được phê duyệt là ở đây cho kế hoạch tương lai của bạn. Chúng tôi vẫn
đang chờ đợi để nghe về việc liệu ngày đầu tiên của trường sẽ là một ngày mà tất cả các học giả tham dự,
hoặc nếu sẽ có một lịch trình sửa đổi để cho phép học sinh lớp 6 một ngày định hướng một ngày
riêngtrước khi phần còn lại của các học giả của chúng tôi tham gia vào đầu năm.
Chromebook sinh viên cho mùa hè:
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mọi người với chromebook One-to-One mới trong năm nay. Bây giờ là lúc để kiểm
kê / trả lại / sửa chữa chúng. Vui lòng đọc section dưới đây liên quan đến cấp lớp của học sinh của bạn:
Học sinh lớp 8:
Tất cả học sinh lớp tám sẽ bật chromebook và bộ sạc WSMS của họ vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6.
Họ sẽ nhận được chromebook PPS vào mùa thu tới tại Trường Trung học Lincoln, hoặc bất kỳ
trường PPS Hi gh nào khác màhọ theo học. Vui lòng yêu cầu học sinh của bạn loại bỏ bất kỳ nhãn
dán, bản vẽ, tác phẩm nghệ thuật, v.v. trước khi trả lại thiết bị của họ. Khăn lau Lysol dường như
hoạt động tốt cho nhiệm vụ này. Nếu chromebook bị hỏng, vui lòng nói với những người đang thu
thập chromebook.

Học sinh lớp 6 và lớp 7:
Nếu con bạn cần chromebook trong mùa hè, vui lòng điền vào phiếu cho phép và trả lại cho cô
Crombie trong Văn phòng. Vui lòng đọc kỹ thông tin/bảng trách nhiệm. Nếu bạn và học sinh của bạn
không sẵn sàng từ bỏnhững trách nhiệm này, vui lòng cho học sinh của bạn quay lại chromebook và
bộ sạc của họ vào những ngày sau: Thứ Hai, ngày 6 tháng 6 cho học sinh lớp sáu; Thứ ba, ngày 7
tháng 6 cho học sinh lớp bảy.
Bất kỳ chromebook nào do trường phát hành được giữ mà không cần chuyển phiếu cho phép
sẽ bị PPS vô hiệu hóa và sẽ không hoạt động trong mùa hè.
Đánh dấu lịch của bạn ngay bây giờ để chuẩn bị:
Tháng tự hào: Tháng 6
Lớp 7 WSMS Foundation Sự kiện được tài trợ: Thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 tại Phòng tập thể dục WSMS
(6:30-8:30 tối.m.)
Chuyến đi thực địa lớp 8 đến Oaks Park: Thứ Tư, ngày 8 tháng 6 (trong giờ học)
6th Grade Oaks Park 80s Skate Party: Được tài trợ bởi WSMS Foundation vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6 79 p.m.
Thăng hạng lớp 8: Thứ Năm, ngày 9 tháng 6 6 .m. tại Lincoln HS
Ngày học cuối cùng 21-22: Thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 (lớp hoàn thành vào tuần tới)
Quỹ WSMS tài trợ lớp 8 Oaks Park Party: Ngày 10 tháng 6 (buổi tối)
Tất cả: Lịch được phê duyệt 22-23 PPS là ở đây cho kế hoạch tương lai của bạn.
Tin tức MYP:
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. Các bài học và đơn vị MYP
tập trung vào điều tra, thảo luận, phân tích, critique và bảo vệ công việc, tư duy phê phán, dự án điều tra và
đánh giá dựa trên hiệu suất. Phát triển Hồ sơ người học MYP có nghĩa là nhấn mạnh vào việc giảng dạy
các học giả trở thành người hỏi, hiểu biết, giao tiếp, có nguyên tắc, cởi mở, caring, người chấp nhận rủi ro
giáo dục, người học cân bằng và phản xạ. Gia đình chúng tôi cũng có thể tìm hiểu thêm về công việc của
chúng tôi đối với ủy quyền MYP tại đây. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy công việc của chúng tôi tại WSMS
và xin ủy quyền trong 22-23! Cảm ơn Quỹ WSMS của chúng tôi đã gây quỹ và hỗ trợ nhu cầu nhân sự giúp
chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ để trở thành một chương trình trường MYP được phê duyệt.
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
school sắp 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 lisette Crepeaux tại thecrepeauxs@gmail.com.
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." Đối với năm học 2022-23, chúng tôi đang sửa đổi
chính sách điện thoại di động của mình để giải quyết các vấn đề liên tục với điện thoại như những
phiền nhiễu trong môi trường học tập. 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 họ nên nói
chuyện với người lớn nếu có nhu cầu như vậy. Ngoài ra, một số gia đình đã có mối quan tâm với việcsử
dụng điện thoại di động của sc holars của họ trong suốt cả ngày vì lý do không hướng dẫn. 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 mộtnd giúp họ
gỡ bỏ các mục không phù hợp và tắt quyền truy cập của họ.
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
để engage 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 vào mộthọc giả ny rời khỏi khuôn
viên 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.
Tài nguyên cho việc học tập, hỗ trợ và hoạt động mở rộng gia đình:
Viết theo cách của bạn:
Hội thảo viết summer middle sc hool
Với các huấn luyện viên dự án viết oregon...
Anabel Muñana và Jayme Causey
Trong hội thảo viết này, học sinh trung học sẽ chuyển sổ ghi chép của họ sang một trang mới. Họ
sẽ xác định vị trí những câu chuyện họ mang theo, chấp nhận rủi ro trong viết lách, học cách biến
ký ức thành tiểu thuyết, hư cấu thành thơ. Họ sẽ viết cho một loạt các lời nhắc trong khi mài giũa kỹ
năng viết của họ thông qua các bài học thủ công xây dựng cả sự khéo léo ngôn ngữ và kiến thức
về các thể loại.
Học sinh sẽ tham gia huấn luyện viên viết OWP Beaumont Giáo viên Trung học, Anabel Muñana,
hoặc giáo viên Jefferson, Jayme Causey trong hành trình viết. Sau khi đọc và thảo luận lời nhắc,
học sinh sẽ viết. Trong thời gian học, người học cũng sẽ có thời gian để chia sẻ bài viết của họ với
các sinh viên khác và suyluận với người hướng dẫn để nhận được phản hồi và hỗ trợ trong bài viết
của họ.

Chi tiết chương trình

Các lớp học sẽ được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 12 giờ tối tại Trường Trung học Beaumont, phòng
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Phiên A: Thứ Ba-Thứ Sáu, ngày 21-24 tháng 6
Phiên B: Thứ Hai-Thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7
Chi phí: Miễn phí. Hội thảo này được tài trợ bởi Dự án Viết Oregon. Chúng tôi sẽ giữ số lượng cho
15 học sinh mỗi buổi, vì vậy hãy đăng ký sớm.
Đăng ký tại đây: https://forms.gle/mFshm9yzLL7TfrKM7
Giới thiệu về cáccấu trúc trong
Tất cả các giảng viên hội thảo đại học của Dự án Viết Oregon là các nhà giáo dục trường học toàn
thời gian. Họ đã hoàn thành một viện hè chuyên sâu kéo dài bốn tuần về giảng dạy viết, cộng với ba
lớp đại học tiếp theo dẫn đến Chứng chỉgiảng dạy viết. Các khóa học này tập trung vào việc học các
chiến lược giảng dạy hiệu quả, nhắc nhở và nhịp độ.
Dự án Viết Oregon (OWP), là một tổ chức hợp tác phi lợi nhuậngiữa Lewis & Clark và các trường
học và quận khu vực đô thị hoặc nông thôn, và cung cấp các chương trình được thiết kế để cải
thiện việc viết của học sinh và giáo viên K-12 của Oregon.
Vui lòng liên hệ, Giám đốc OWP, Linda Christensen tại lmc@lclark.edu nếu bạn có bất kỳ câu hỏi
nào hoặc đăng ký cho con bạn tham gia lớp học này.
*Xin lưu ý rằng các gia đình sẽ cần cung cấp phương tiện đi lại đến và đi từ Trường Trung học
Beaumont, tọa lạc tại 4043 NE Fremont St, Portland, HOẶC 97212. Thức ăn sẽ không được cung
cấp. Học sinh sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang.

Bạn có thể quyên góp cho OWP bằng cách sử dụng cổng thông tin quyên góp này để tiếp tục công
việc của chúng tôi: https://mylc.lclark.edu/graduate/give/now (nhập vào "Dự án viết Oregon" làm
người quyêngóp).

○ Cơ hội làm giàu mùa hè PPS (đa ngôn ngữ)
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Khảo sát cộng đồng Quảng trường Tam giác Arleta
VIBE của Portland Lift Youth Voices Summer Mural Project
Trại hè Bustin' Barriers dành cho trẻ em khuyết tật
Saturday Academy Summer STEAM Camps & Classes
Trại hè cháy tàu điện ngầm Portland
Trại hè thể thao đa môn thể thao Benson Tech Youth United (FLIER UPDATED)
■ Trại hè nghệ thuật Cognizart 360
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

○
○

Multnomah Early Childhood Program (Tiếng Anh) (Tiếng Tây Ban Nha) (Tiếng Việt)
Portland Parks & Recreation Preschool Đăng ký 2022-2023

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 lên 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!
Thưởng thức weekend! Đi Wolfpack!
Jill, Ben và buổi tối

