
Tháng Mười Một 4, 2022 

 

Kính gửi các gia đình West Sylvan, 

 

Quý I của năm học 2022-23 đã kết thúc!  Các học giả có một ngày cuối tuần dài hơn để các Nhà giáo dục 

có thể lập kế hoạch cho quý tiếp theo và hoàn thành thẻ báo cáo cho quý đầu tiên.  Tuần tới, có thể có một 

số thay đổi lịch trình cho bất kỳ khóa học nào chỉ là các khóa học kéo dài hàng quý.  Nếu lịch trình không 

chính xác, nhóm của chúng tôi sẽ làm việc để cập nhật vào tuần tới.  Các nhà giáo dục nộp điểm cuối cùng 

vào cuối ngày thứ Hai và phiếu báo cáo sẽ được gửi qua đường bưu điện vào tuần tới.   

 

Chúng tôi đã có một kết thúc tuần vui vẻ, với một buổi họp mặt khác và - dựa trên các đề xuất của Scholar - 

chúng tôi đã giới thiệu linh vật mới của mình với WSMS!  Các học giả sẽ làm việc để đặt tên cho linh vật 

của chúng tôi trong tháng tới.  Cảm ơn Quỹ WSMS của chúng tôi và các gia đình đã tổ chức Bữa tiệc trưa 

"Thứ Sáu" đầu tiên vào ngày hôm qua để kết thúc quý!   

 

 

Ghi chú của sự đánh giá cao? 

Nếu bạn muốn chia sẻ một ghi chú đánh giá cao với bất kỳ nhân viên nào, vui lòng chia sẻ nhấn vào đây. 

 

Hội nghị ảo mùa thu: 

Các hội nghị mùa thu diễn ra vào Thứ Hai-Thứ Ba, ngày 21 và 22 tháng Mười Một.  Tuần tới, các Nhà 

giáo dục sẽ gửi cho các gia đình liên kết để đăng ký tham gia các hội nghị ảo.  Các hội nghị này là tùy chọn 

cho các gia đình.  Các nhà giáo dục sẽ ưu tiên gặp gỡ các gia đình cho các Học giả đang cần hỗ trợ học 

tập bổ sung trước, sau đó sẽ lên lịch các hội nghị bổ sung sau khi đăng ký hoàn tất.  Tìm email từ các Nhà 

giáo dục của chúng tôi trước Thứ Năm của tuần tới để đăng ký, nếu bạn quan tâm.  Nếu Học giả của bạn 

đang hoạt động tốt trong các lớp học, có thể không cần phải gặp các Nhà giáo dục tại thời điểm này.   

 

Nhận dạng TAG (Tài năng & Năng khiếu): 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng liên kết TAG đã được cô đọng thành một biểu mẫu! Nếu Quý vị 

quan tâm đến việc khám phá TAG cho con mình, vui lòng nhấp vào đây và hoàn thành biểu mẫu trước 

Thứ Ba ngày 29/11/22. Đảm bảo thả xuống tùy chọn PARENT. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi 

email cho điều phối viên TAG Holly Graham: hgraham@pps.net.  Bạn cũng có thể truy cập trang web 

WSMS TAG nhấn vào đây. 

 

https://forms.gle/sUJPdth3QTFYKAB37
https://app.smartsheet.com/b/form/b428363662b84b6e89f5d92f090d13c3
mailto:hgraham@pps.net
https://www.pps.net/domain/2637


Quần áo thời tiết mùa đông: 

Khi thời tiết thay đổi, vui lòng giúp Học giả của bạn mang quần áo ấm đến trường cùng với áo khoác vào 

những ngày trời mưa.  Thường thì các Học giả vẫn muốn chơi ngoài trời dưới mưa, và chúng tôi muốn họ 

có quần áo ấm cho các yếu tố.  Tổ chức WSMS của chúng tôi cũng đang bắt đầu một Tủ quần áo WSMS.  

Nếu học giả của bạn cần đến thăm Tủ quần áo, họ có thể gặp Cố vấn của họ để biết các mặt hàng. 

 

Trường học ngoài trời bị mất & tìm thấy: Lớp 6 

Cảm ơn tất cả các bạn đã phản hồi tích cực về Trường học ngoài trời. Chúng tôi đã bao gồm một liên kết 

ở đây đến các vật phẩm còn lại trong Lost & Found. Nếu bất kỳ vật dụng nào trong số này trông quen 

thuộc với bạn, vui lòng liên hệ với Holly Graham (hgraham@pps.net) nếu con bạn đến Trại Angelos, hoặc 

Carla Oesterle (coesterl@pps.net) nếu con bạn đến Trại Collins.  

 

Quan tâm đến học giả ảo hoặc một trường trung học cơ sở khác? 

Mặc dù chúng tôi muốn WSMS vẫn là trường mà Học giả của chúng tôi theo học cho đến các lớp trung học 

cơ sở, nhưng đôi khi các gia đình có thể muốn xem xét các lựa chọn khác, do nhu cầu của gia đình và nhu 

cầu đi lại.  Các tùy chọn khác, chẳng hạn như Học giả ảo hoặc một trang web trường học khác, có thể chỉ 

đơn giản là phù hợp với nhu cầu gia đình theo những cách khác nhau.  Nếu bạn đang tìm kiếm các tùy 

chọn, trang web ở đây. Các gia đình có thể gửi "Chuyển trường khó khăn" để yêu cầu một địa điểm trường 

học khác.  Các ứng dụng dành cho Học giả ảo hiện cũng có sẵn. 

 

Điều hành một câu lạc bộ!  Tình nguyện viên gia đình để điều hành các câu lạc bộ vào thứ Sáu! 

Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên được PPS phê duyệt để giúp điều hành các câu lạc bộ với 

Sinh viên trong thời gian Cố vấn vào thứ Sáu. Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện từ 3:15 chiều - 

3:45 chiều thứ Sáu để điều hành một câu lạc bộ, vui lòng hoàn thành 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. 

 

 

Đơn đặt hàng kỷ yếu WSMS 2022-2023: 

Mỗi năm, lớp Kỷ yếu của chúng tôi, do Nhà giáo dục, Thầy Gilley, dẫn đầu, tạo ra kỷ yếu của trường 

WSMS.  Kiểm tra  tin nhắn video này, truy cập yearbookordercenter.com và nhập mã 6339 để đặt mua kỷ 

yếu 2022-23.  Tất cả doanh số bán kỷ yếu sẽ được đặt hàng trước trực tiếp thông qua một công ty bên 

https://photos.app.goo.gl/bspZCkQaHCswCv166
https://photos.app.goo.gl/bspZCkQaHCswCv166
https://www.pps.net/Page/2343
https://drive.google.com/file/d/1QDj5zszGiSbChiBeNk9KBW5OL_2zdSc1/view?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Azcm2E9KOffvhcqGteAqbg~~/AAAAAQA~/RgRlPuVjP0QcaHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9mU2Q0aHh2QlBOUVcHc2Nob29sbUIKY07jsV1jvJgQjVIRanNvbG9uY2hlQHBwcy5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/OMgTNkLkY3dyOt015vUIUQ~~/AAAAAQA~/RgRlPuVjP0QkaHR0cHM6Ly93d3cueWVhcmJvb2tvcmRlcmNlbnRlci5jb20vVwdzY2hvb2xtQgpjTuOxXWO8mBCNUhFqc29sb25jaGVAcHBzLm5ldFgEAAAAAQ~~


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! 

 

ParentVUE Xác minh hàng năm: 

Phụ huynh / Người giám hộ được yêu cầu xem xét và cập nhật thông tin trong hồ sơ cho Học sinh của họ 

hàng năm. Thông tin này có thể được xem xét, chỉnh sửa và gửi trực tuyến thông qua ứng dụng 

ParentVUE. 

Hạn chót để gửi Xác minh hàng năm trực tuyến qua ParentVUE là ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX. 

Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 29 tháng 2022 năm XNUMX, Phụ huynh / Người giám hộ sẽ cần hoàn tất 

xác minh trực tuyến để truy cập ParentVUE.   Nếu Phụ huynh / Người giám hộ chưa gửi xác minh trực 

tuyến hàng năm hoặc chưa hoàn tất quá trình đăng ký giấy, thông báo sau sẽ được nhìn thấy khi đăng 

nhập vào ParentVUE: 

o   Quy trình Xác minh hàng năm phải hoàn tất để tiếp tục 

o   Đây là một điểm dừng khó khăn để đăng nhập vào ParentVUE.  Các tùy chọn duy nhất là 

nhấp vào Bắt đầu xác minh hàng năm hoặc đăng xuất. 

 

Nếu bạn không thể hoàn tất Xác minh hàng năm trực tuyến hoặc nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng ứng 

dụng ParentVUE dành cho thiết bị di động, vui lòng liên hệ với văn phòng trường. 

 

Câu lạc bộ Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ Buổi sáng: 

Câu lạc bộ ASL của chúng tôi đã bắt đầu họp trong Thư viện lúc 8:30 sáng. Các học giả đang tham gia vào 

một câu lạc bộ ảo do các học sinh ASL cuối cấp của Trường Trung học Lincoln điều hành.  Các sinh viên 

LHS gặp gỡ sinh viên WSMS qua GoogleMeet để dạy và thực hành các mục ASL cơ bản, chẳng hạn như 

học bảng chữ cái và một số dấu hiệu đơn giản.  ASL là một trong những ngôn ngữ được cung cấp tại LHS, 

vì vậy câu lạc bộ này có thể là một giới thiệu tốt đẹp về một số học ASL cơ bản để chuẩn bị cho một lớp 

học trong tương lai tại LHS.  Áp phích với ngày tháng là ở đây.   Giáo viên giám sát các học sinh điều hành 

câu lạc bộ là Ben Malbin, Nhà giáo dục LHS.   

 

Lost & Found End of Quarter Clean Out: 

Các học giả đã có tất cả Quý để tìm các vật phẩm bị mất tích trong Lost & Found.  Bất cứ thứ gì còn lại sẽ 

được quyên góp cho PPS hoặc Tủ quần áo WSMS. 

 

Kỳ vọng xe buýt để thành công:  

Một số tài xế xe buýt trường học đang gửi giấy giới thiệu cho Học giả do hành vi không phù hợp 

trên xe buýt của trường.  Việc đi xe buýt đến và đi từ khuôn viên trường được coi là một phần 

của ngày học, và tất cả các chính sách Kỷ luật và Ứng xử của PPS đều được áp dụng trong 

những khoảng thời gian đó khi ở trên xe buýt.   

 

Nếu Học giả nhận được giấy giới thiệu xe buýt và đang tạo ra một môi trường không an toàn 

trên xe buýt, họ có thể bị đình chỉ đi xe buýt của trường.  Các gia đình sẽ phải vận chuyển Học 

giả nếu các quy tắc xe buýt không thể được tôn trọng.  Mặc dù chúng tôi muốn mọi người đều 

có lựa chọn phương tiện đi lại đến trường, nhưng trải nghiệm đi xe phải an toàn cho tất cả mọi 

người.  Các gia đình đang được liên lạc nếu an toàn xe buýt bị xâm phạm để thảo luận về các 

bước tiếp theo cho các Học giả cá nhân của họ.  Có máy quay video trên mỗi xe buýt và chúng 

https://drive.google.com/file/d/1c9VzbMKndXYgaaxRGB7jSX1UomJqe--H/view?usp=sharing


tôi yêu cầu video điều tra hành vi sai trái để Học giả và Gia đình có thể tham gia vào việc khắc 

phục các vấn đề. 

 

 

Tình nguyện viên của trường: 

Cảm ơn các thành viên trong gia đình chúng tôi, những người gần đây đã giúp đỡ trong các lớp học lớp 8 

với giới văn học!  Chúng tôi cũng chân thành đánh giá cao tất cả các thành viên trong gia đình đã tình 

nguyện tại Văn phòng chính, 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 11:15 sáng - 1:30 chiều và 2:30 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)! 

 

 

Hỗ trợ học sinh 

lớp 6:   Cố vấn: Ricky Almeida [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: 

Đặc điểm người học MYP của chúng tôi cho tháng XNUMX là "Nguyên tắc". Các học giả sẽ dành tháng này 

để thảo luận và chứng minh đặc điểm đó.  Nhóm Nhà giáo dục của chúng tôi vừa gửi đơn đăng ký của 

chúng tôi để trở thành Trường Trung học Cơ sở được Ủy quyền của Chương trình Trung học Cơ sở (MYP) 

và chúng tôi đang chờ phản hồi cho chuyến thăm ủy quyền có thể có trong Mùa đông này! 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! 

 

https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
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Ranh giới cho học sinh trung học trong tương lai: 

Nếu bạn không chắc chắn học giả của mình sẽ theo học trường Trung học nào dựa trên nơi cư 

trú hiện tại của bạn, vui lòng truy cập trang web này và nhập địa chỉ của bạn hoặc nhấn vào 

đây.  Dưới đây là một trang web để đăng ký vào Trường Trung học "lựa chọn" của bạn nếu một 

Trường Trung học nằm ngoài ranh giới khu vực lân cận bình thường của bạn.  Đơn đăng ký 

cần phải được nộp trước thời hạn xem xét cho bất kỳ trường nào ngoài ranh giới khu vực lân 

cận PPS thông thường của bạn: https://www.pps.net/schoolchoice.  Có thời hạn nộp đơn, vì vậy 

vui lòng nộp đơn sớm nếu bạn đang yêu cầu một Trường Trung học bên ngoài ranh giới địa chỉ 

của bạn. 

 

Các gia đình lớp 8 quan tâm đến Benson HS? 

Đăng ký Xổ số Benson cho Năm học 2023-24: Chúng tôi sẽ chấp nhận đơn đăng ký cho 

Benson từ Thứ Ba, ngày 15 tháng 16 đến thứ Sáu, ngày XNUMX tháng XNUMX. Học sinh chỉ 

phải hoàn thành một đơn đăng ký trực tuyến. Đơn đăng ký trực tuyến sẽ có trên trang web 

Tuyển sinh: https://www.pps.net/schoolchoice.  Học sinh thường được thông báo về việc chấp 

nhận vào cuối tháng Giêng / đầu tháng Hai. Chúng tôi sẽ có một đêm dự báo trực tiếp và trực 

tuyến vào khoảng giữa tháng Hai cho những sinh viên đã được chấp nhận.  

 

 

Báo cáo các mối quan tâm về an toàn: 

Chúng tôi tiếp tục giới thiệu các học giả đến các nhà cung cấp dịch vụ Tư vấn và sức khỏe tâm 

thần khi có nhu cầu.  Trang web báo cáo  SafeOregon là một cách khác để báo cáo các mối 

quan ngại để chúng được điều tra.   

 

Nhắc nhở mang theo Chromebook và bộ sạc đã sạc: 

Chúng tôi có một nguồn cung cấp rất nhỏ Chromebook bổ sung để cho mượn khi các Học giả 

của chúng tôi quên thiết bị của họ ở nhà.  Vui lòng nhắc nhở học giả của bạn mang thiết bị đã 

sạc của họ đến trường mỗi ngày để  họ có thể sử dụng nó để truy cập kiểm tra MAP và luôn 

cập nhật. 

 

Truy cập Góc tư vấn của chúng tôi tại đây 

 

Cơ hội kết nối gia đình và các hoạt động mở rộng của học giả: 

 

● 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)! 

 

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 (tham dự, ghi danh, rút tiền) 

 

Dưới đây là một số ngày cần lưu trên lịch của bạn ngay bây giờ để chuẩn bị:  

★ Không có trường học cho Học giả: Lập kế hoạch và ngày chấm điểm của Nhà giáo dục - Thứ 

Sáu, ngày 4 tháng XNUMX 

https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f30aa5173d64b16ae89f1348faa3a38
https://www.pps.net/Page/2379
https://www.pps.net/Page/2379
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.pps.net/schoolchoice
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://docs.google.com/document/d/1WjNuanwaFThcw4OjFB9wZTNeYHWplCI6c8sJrqGSyhM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net


★ Nghỉ học do ngày lễ: Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 

★ Không có trường học dành cho Học   giả: Hội nghị Mùa thu Gia đình Ảo Tùy chọn với Các Nhà 

giáo dục - Thứ  Hai-Thứ Ba, ngày 21-22 tháng XNUMX (thêm chi tiết cần theo dõi trong những 

tuần tới để đăng ký). 

★ Không có trường học dành cho Học giả và Nhà giáo dục: Nghỉ mùa thu (Văn phòng đóng cửa) - 

Thứ  Tư-Thứ Sáu, ngày 23-26 tháng XNUMX  

★ Chuyến thăm lớp 8 đến LHS: Thứ Sáu, ngày 9 tháng XNUMX  

 

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

 

Jill và Ben 

 


