
 

Ngày 6 tháng 5 năm 2022 

 

Happy Friday West Sylvan Middle School Families, 

 

Tháng Năm đang đến với chúng tôi, và chúng tôi muốn bắt đầu bằng cách cảm ơn tất cả các gia đình của 

chúng tôi vì sự hỗ trợ và nỗ lực đánh giá cao của bạn trong Tuần lễ đánh giá cao của chúng tôi!  Các nhà 

giáo dục WSMS của chúng tôi đánh giá cao tất cả các kế hoạch và đóng góp của bạn để làm cho tuần trở 

nên đặc biệt hơn cho họ! Thank bạn!  

 

Tháng 5 là cả Di sản Người Mỹ gốc Do Thái và Tháng Di sản Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương. Chúng tôi 

tôn vinh tất cả các gia đình của chúng tôi, những người tôn vinh di sản phong phú của họ trong suốt tháng 

này! 

 

Chúng tôi đang hoàn thành thử nghiệm OSAS trong tháng 5.  Như một lời nhắc nhở, dữ liệu này thường 

không được trả lại cho đến mùa thu, vì vậy chúng tôi có thể sẽ không có những dữ liệu này trong một thời 

gian.  Chúng tôi đang tiếp tục tuyển dụng cho Uur WSMS Choir, dẫn đầu bởi Lindsey Wildman!  Bất kỳ học 

giả hiện tại hoặc Wolves tương lai nên xem xét tham gia câu lạc bộ hợp xướng!  Cuộc họp đầu tiên của 

chúng tôi trong hai cuộc họp dành cho các gia đình có học sinh lớp 5 hiện tại sẽ là học sinh lớp 6 tại WSMS 

vào năm tới sẽ là thứ Hai, ngày 9 tháng 5.  Chúng tôi sẽ có một số mặt hàng trình bày, một cơ hội để mua 

trang phục tinh thần WSMS và cơ hội để có một số tour du lịch không chính thức xung quanh khuôn viên 

trường và đặt câu hỏi.  

 

Khi chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch cho năm học tới, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể có nhiều gia 

đình tham gia vào các hoạt động của trường thường xuyên như tình nguyện trong khuôn viên trường, tham 

gia vào Quỹ WSMS của chúng tôi và phục vụ  trong Hội đồng Trường học và Ủy ban Khí hậu Trường 

học.  Nếu bạn có thể quan tâm đến việc có tiếng 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 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 định hướng trước khi phần còn lại của các 

học giả của chúng tôi tham gia vào  đầu năm. 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/160/Choir.jpg
https://forms.gle/FSm61TFDpf34yZ2e9
https://drive.google.com/file/d/16EfYsTSv4zPCaLpkxQlc5eFqWAvIDBtl/view?usp=sharing


 

  

 
 

Đối với các gia đình lớp 8: 

● 8th Grade Oaks Park Trip (cưỡi) vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6, được giám sát bởi các nhà giáo dục 

và quản trị viên. 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 administrators, 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.  

● Chương trình khuyến mãi lớp 8 là tại trường trung học Lincoln vào thứ Năm, ngày 9 tháng 6 lúc 6 

giờ chiều.m. để bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch trước. Mỗi học giả sẽ có bốn vé khách cho các 

thành viên gia đình, sẽ được gửi về nhà với Sinh viên một tuần trước lễ quảng bá. Thông tin thêm 

sẽ được chia sẻ khi chúng tôi đến gần ngày.  

● WSMS Foundation Oaks Park Sự kiện dành cho học sinh lớp 8: Đây sẽ là một sự kiện buổi tối 

tùy chọn cho học sinh lớp 8 của chúng tôi được tổ chức bởi Quỹ WSMS của chúng tôi tại Oaks Park 

vào 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.  Thông tin thêm về liên kết ở trên cho những người muốn tham gia.   

Đối với các gia đình lớp 7: 

● 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. 

Đối với các gia đình lớp 6: 

● Các gói permission của trường ngoài trời đã về nhà thông qua các lớp học khoa học. Trường học 

ngoài trời sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 và ngày 17 tháng 5, ngoài trang web.  Sẽ có  hai 

chuyến đi trong ngày đến các địa điểm ngoài công trường để có trải nghiệm trường học ngoài trời 

được sửa đổi. Các chuyến đi trong ngày sẽ có phương tiện đi xe buýt trường học, rời WSMS lúc 

9:30 sáng .m. và trở về WSMS vào khoảng 6:30 chiều.m cả hai buổi tối. Cả bữa trưa và bữa tối sẽ 

được phục vụ cả hai ngày. Chúng tôi sẽ gửi bữa trưa bao tải với các học giả cho bữa trưa, và ODS 

sẽ cung cấp bữa tối.  

https://www.westsylvanfoundation.com/parties/8th-grade-graduation-dance-party
https://www.westsylvanfoundation.com/parties/8th-grade-graduation-dance-party
https://www.westsylvanfoundation.com/parties/7thgradeglowparty


 

● Bữa tiệc trượt băng lớp 6 được tổ chức bởi Quỹ WSMS!  Wed, ngày 8 tháng 6, 7-9 tại Oaks 

Park 

 

Đối với các gia đình có học sinh lớp 5 đến WSMS vào năm 2022-23: 

Chúng tôi sẽ tổ chức hai  phiên thông tin trực tiếp tại WSMS vào thứ Hai, ngày 9 tháng 5 và thứ Hai, ngày 

23 tháng 5 từ 4:30-6 chiều.m.  Đây sẽ là những cơ hội để nghe từ các quản trị viên trường học, có được 

một cái nhìn tổng quan về các lớp học WSMS, chương trình và hỗ trợ và xem khuôn viên trường.  Nếu bạn 

quan tâm đến việc tham dự trực tiếp, vui lòng đăng ký tại đây.  Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một video về 

thông tin tương tự để bất cứ ai không thể tham dự các phiên này đều có thể nghe thông tin. Bạn có thể 

xem một tour du lịch ảo mới  được tạo ra bởi một trong những parents WSMS Foundation của chúng tôi, 

Giovanni Cafiso, tại đây. Cảm ơn Giovanni! 

 

Chúng tôi cũng đang hợp tác với các trường K-5 của chúng tôi để sắp xếp một chuyến thăm trực tiếp cho 

học sinh lớp 5 với giáo viên của họ vào sáng ngày 25 tháng 5.   Hiệu trưởng và các đội lớp 5 đang lên kế 

hoạch cho buổi sáng vui vẻ đó tại WSMS!  Họ sẽ đi xe buýt đến WSMS, tham gia vào một số hoạt động 

định hướng với các nhân viên của chúng tôi, khuôn viên tour du lịch và giới thiệu về trường trung học cơ 

sở.  Thông tin chi tiết về will chuyến thăm đó được chia sẻ khi chúng tôi hoàn thiện chi tiết với các đội 

trường K-5 của chúng tôi. 

 

West Sylvan TAG (Tài năng và Năng khiếu) Cập nhật: 

● Đề cử TAG: Tất cả học sinh được đề cử trong hai năm qua (năm học 2020-21 và năm học 2021-

22) đã được xác định hoặc không phải là TAG. Phụ huynh và người giám hộ của học sinh được 

đề cử năm ngoái (2020-21) lẽ ra đã nhận được thông báo về điều này qua đường bưu điện. 

Parents / Guardians của sinh viên được đề cử trong năm nay (2021-22) sẽ sớm được thông 

báo qua đường bưu điện; bộ phận TAG trung tâm của chúng tôi hiện đang chuẩn bị những lá 

thư này. 

● Tăng tốc một môn học (SSA) trong Toán - 15 tháng 4-15 tháng 5 Cửa sổ ứng dụng: Nếu bạn 

là một grader thứ bảy quan tâm đến: 1) tăng tốc từ lớp 7 Toán cốt lõi chung vào Toán nén năm 2 

cho lớp 8, hoặc 2) tăng tốc từ Toán nén năm 1 vào Hình học cho lớp 8, hãy liên hệ với giáo viên 

toán hiện tại của bạn: trước tiên họ sẽ xác nhận liệu dữ liệu đánh giá toán MAP của bạn  có 

nằm trong phạm vi đủ điều kiện hay không. . Nếu SSA được khuyến nghị, các gia đình sẽ gặp 

hầu như để điền vào đơn đăng ký SSA với giáo viên toán hiện tại của học sinh. Để biết thêm 

thông tin, hãy xem  trang PPS TAG SSA hoặc trang West Sylvan TAG.  

Hướng dẫn phụ huynh SSA 

Hướng dẫn phụ huynh của WGA 

● Tăng tốc toàn lớp (WGA) - Các ứng dụng mở cửa từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. 

Xem thông tin về WGA từ PPS TAG tại đây. Vui lòng liên hệ với Điều phối viên WEST Sylvan 

TAG, Laurel Richards, tại lrichards@pps.net để biết các bước tiếp theo. 

Quan tâm đến tình nguyện? 

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. Sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, vui lòng liên hệ với ban giám hiệu nhà trường để xem 

bạn có thể giúp đỡ như thế nào.   

 

Đánh dấu lịch của bạn ngay bây giờ trong preparation: 

https://drive.google.com/file/d/1HX8ZSQKzyqWvLRfXLGu2Y1wta5BjPMTa/view?usp=sharing
https://forms.gle/ZnyhEwFhjWuacQd6A
https://my.matterport.com/show/?m=hR5ohrTKjow
https://www.pps.net/Page/2886
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-tag/
https://drive.google.com/file/d/1uyNxlw2MiYVSYrKfgEChsEQjTWw-Fz_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AT8aGRXhvghzlB3N1zRAvzEdnpgH_EtN/view?usp=sharing
https://www.pps.net/Page/2888
https://www.pps.net/Page/2888
https://www.pps.net/volunteer


 

Tháng Di sản Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương: Tháng 5 

Tháng Di sản Người Mỹ gốc Do Thái: Tháng 5 

Trường ngoài trời lớp 6: Ngày 16-17 tháng 5 ngoài các trại trong khuôn viên trường  , trở lại WSMS lúc 

6:30 chiều.m. 

Spring Band Concert tại Lincoln High School: Ngày 24 tháng 5 (sự kiện buổi tối) 

Chuyến thăm lớp 5 đến WSMS: Ngày 25 tháng 5, học sinh lớp 6 đang lên được mời đi xe buýt đến 

WSMS với giáo viên của họ cho một buổi sáng giới thiệu và chào đón đến Trường Trung học. 

Spring Choir Concert tại Lincoln High School: Ngày 25 tháng 5 (sự kiện buổi tối) 

No School (Ngày lễ): Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 

Sự kiện được tài trợ bởi Quỹ WSMS lớp 7: 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 7-

9 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.   

 

Tiến bộ thông qua các lớp xác định cá nhân (AVID) cho 22-23: 

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tham gia tự chọn AVID của chúng tôi cho năm học 2022-23. Tại sao 

trải nghiệm AVID là một điều tốt? Các học giả AVID có một lịch sử xuất sắc đã được chứng minh với 94% 

đáp ứng tất cả các yêu cầu đại học 4 năm, 90% chấp nhận trực tiếp vào các trường đại học 4 năm ra khỏi 

trường trung học, 84% tồn tại trong năm thứ hai của trường đại học.  Nếu bạn quan tâm đến việc học giả 

của bạn tham gia AVID và học giả của bạn cũng quan tâm đến việc tham gia AVID, vui lòng hoàn thành 

mẫu quan tâm này.  

 

Tin tức MYP: 

WSMS đã hoàn thành chuyến thăm tư vấn của chúng tôi vào tuần trước. 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 eventually 

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. Myp lessons và các đơn vị tập trung vào điều tra, thảo luận, 

phân tích, phê bình 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, có thể biết được, người giao tiếp, có nguyên tắc, cởi mở, quan tâm, 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.  

 

Gia đình chủ nhà cần thiết cho một nhà giáo dục Ả Rập cho năm học 22-23: 

Thông qua Hội đồng Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ, WSMS đã được trao một khoản trợ cấp cho một nhà giáo 

dục được tài trợ đầy đủ để tham gia nhóm của chúng tôi để dạy tiếng Ả Rập tối đa 20 giờ một tuần như một 

lựa chọn Ngôn ngữ Thế giới bổ sung cho năm học 22-23.  Chúng tôi đang tìm kiếm một gia đình sẵn sàng 

tiếp đón 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 để trả cho chỗ ở, nếu được tổ chức bởi một gia 

đình tư nhân.  Sẽ có hai nhu cầu:  

 

https://www.westsylvanfoundation.com/parties/7thgradeglowparty
https://drive.google.com/file/d/1HX8ZSQKzyqWvLRfXLGu2Y1wta5BjPMTa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xmnh7GZQ4CeU37XYKCGmhbngkxRpoOOp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EfYsTSv4zPCaLpkxQlc5eFqWAvIDBtl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17SY-I5PfW5t18hZZ0ELhA85-iVSoBrj6_zKBGUaFTP8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17SY-I5PfW5t18hZZ0ELhA85-iVSoBrj6_zKBGUaFTP8/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/


 

1. Một gia đình chủ nhà để cung cấp một không gian thoải mái cho các nhà giáo dục ở lại 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 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 và muốn biết thêm thông tin, vui lòng điền vào 

biểu mẫu ở đây.   

 

Trả khách và đón trả khách: 

Chúng tôi có mối quan tâm của gia đình về các thành viên trong gia đình đang lái xe không an toàn trong 

bãi đậu xe của chúng tôi và trên các đường phố gần khuôn viên trường trong quá trình trả và đón. Xin vui 

lòng lái xe từ từ, xem ra cho các học giả khác nhau, những người có khả năng không nhìn vào các phương 

tiện OF chuyển động, và nhường chỗ cho con người khi họ vượt qua.   

 

Chăm sóc cộng đồng và an toàn khu phố: 

Hàng xóm của chúng tôi trong cộng đồng West Slope yêu cầu rằng trong khi đậu xe và lái xe trong khu phố, 

tất cả chúng tôi tiếp tục thực hành chăm sóc và lòng tốt đối với tài sản của họ, and rằng chúng tôi báo cáo 

bất kỳ thiệt hại nào cho chủ sở hữu nhà nếu xảy ra tai nạn. Họ cũng yêu cầu chúng tôi vui lòng không chặn 

đường lái xe của họ trong thời gian đón và trả khách của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của 

bạn!  

 

Quỹ WSMS:  

Chúng tôi đánh giá cao tất cả các kế hoạch và sự chu đáo của gia đình chúng tôi để thể hiện sự quan tâm 

của các nhà giáo dục của chúng tôi trong tuần này!   

 

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 

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 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, phát âm 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.  

 

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

Chúng tôi không còn có một nguồn cung cấp chromebook cho vay hàng ngày  hoặc bộ sạc để issue khi các 

học giả quên chromebook của họ  ở nhà. Vui lòng giúp nhắc nhở các học giả của chúng tôi mang 

chromebook do PPS cấp đầy đủ đến  và đi học mỗi ngày. Chúng tôi đã phân phối  các trường hợp 

BumpArmor cho tất cả các học giả và chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng khuyến khích scholar của bạn sử 

dụng vỏ để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của thiết bị của họ.  

 

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."  Bất kỳ giám sát bổ sung nào bạn có thể đặt tại chỗ 

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 

https://forms.gle/Ljte5CwpWQZtUZCN6
https://www.westsylvanfoundation.com/


 

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 cả ngày vì lý do không 

giảng dạy. 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 chính xác trên phương tiện truyền thông xã hội, vui lòng báo cáo tài khoản để 

xem xét.   

 

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 họ không có trên phương tiện truyền thông xã hội và không bị cám dỗ 

tham gia 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 out bất kỳ học giả nào 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.  

 

Cập nhật COVID-19: 

Có bốn trường hợp COVID-19 được xác nhận trong tuần này đã ở trong khuôn viên trường.   

 

Tài nguyên cho việc học tập và hoạt động mở rộng của gia đình: 

○  Trang web Học viện Tăng tốc Mùa hè 
○ Pil Math Trajectory Summer Program (McDaniel) 
○ Pil Math Trajectory Summer Program (Roosevelt) 
○  Trại hè thể thao đa môn thể thao Benson Tech Youth United 
○ Ngày pe field thích nghi (tờ rơi K-8) (9-12 flier) 
○  Trại hè nghệ thuật Cognizart 360 
○ Verselandia! (28 tháng 4 năm 2022 Flier) (Lời mời giáo dục) 
○ OSU STEM Academy AWSEM Club Spring Dates (Tiếng Anh) (Tiếng Tây Ban Nha) 
○ 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 
○ Chương trình mầm non Multnomah (tiếng Anh) (tiếng Tây Ban Nha) (tiếng Việt) 
○ Portland Parks & Recreation Preschool Đăng ký 2022-2023 

 

Hỗ trợ tư vấn scholar (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:  

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://www.verizon.com/support/verizon-smart-family-restrictions-video/
https://www.verizon.com/support/verizon-smart-family-restrictions-video/
https://drive.google.com/file/d/1XarmInhnsUJjIuyCHFVA9LQRb8cNcT3e/view?ts=62743d49
https://drive.google.com/file/d/1L3IdHLV0aD_zJb5SYgHEJwbwQHtGHyrl/view?ts=62743d2b
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Tech-Youth-United.pdf
https://docs.google.com/document/d/17BD2EPxtUqWPDV7DR1v7J_SytbtxZs6PLeFw2s3ZS5s/edit
https://docs.google.com/document/d/1urRRL6TDWbC-2TMClpTPmVF8B9hUmQIoPuQEtv-ELVo/edit
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Cognizart-2022-360ArtsCamp.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Verselandia-2022-11_17-Poster.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/Verselandia-2022-Educator_Invitation.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_Flyer_Combined_General.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_spring2022_English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/AWSEM_spring2022_Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE.jpeg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/VIBE-east_winds_2022.jpeg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/OSU-reading-summer-2022.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/MECP-2021-22-PEER-Flyer-Vietnamese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/254/PPR-Preschool-22-23-price-sheet.pdf
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-counseling/
mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
mailto:ekrauel@pps.net
mailto:ralmeida@pps.net
mailto:jihunt@pps.net


 

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 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!  

 

Tận hưởng cuối tuần! Đi Wolfpack! 

 

Jill, Ben và buổi tối 

mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net
https://forms.gle/3TsJKYDfcfbLhiKu7

