
Tháng Mười 21, 2022 

 

Kính gửi các gia đình West Sylvan, 

 

Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã có một tuần tuyệt vời!  Cuối tuần này sẽ rất bận rộn tại WSMS, vì Thứ Bảy 

là Buổi gây quỹ Âm nhạc từ 12:00PM - 3:00PM.   Sự kiện này được tài trợ và điều hành bởi WSMS 

Foundation.  Các gia đình được mời đến trường, nghe các học giả thể hiện tài năng âm nhạc của họ và bỏ 

bất kỳ vật dụng điện tử không mong muốn nào để tái chế.  Nếu bạn không thể tham gia và muốn quyên 

góp, bạn cũng có thể làm như vậy thông qua thông tin được cung cấp trên tờ rơi.    Trang đích gây quỹ âm 

nhạc và Trang quyên góp gây quỹ âm nhạc với các cấp độ nhà tài trợ được bao gồm trong các liên kết. 

 

 
 

Trường học ngoài trời lớp 6: 

Các học giả sẽ đến Trường Ngoài trời thứ 6 G rade đang tập trung trong khuôn viên trường vào Chủ nhật 

tuần này lúc 2:30chiều để tải xe buýt và đi đến khuôn viên trường trong một tuần học tập.  Xe buýt sẽ khởi 

hành kịp thời lúc 3:00 chiều.  Bất kỳ ai đã quyết định không tham dự sẽ có những việc họ có thể làm trong 

khuôn viên trường, được giám sát bởi các giáo viên thay thế trong suốt cả tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

 

WSMS Foundation Tin tức: 

 

Đừng bỏ lỡ! Đăng ký Danh bạ Quỹ West Sylvan ngay hôm nay! 

Bạn quan tâm đến việc nhận thông tin về các sự kiện của học giả và phụ huynh của Quỹ, các cơ hội tình 

nguyện  và cách hỗ trợ West Sylvan? Sau đó, đăng ký Danh bạ gia đình mới tại đây. Nó cho phép bạn kết 

nối với Quỹ và các gia đình West Sylvan khác và sẽ bắt đầu là cách chính để chúng tôi chia sẻ thông tin. 

Đây là một sự thay đổi lớn so với cách chúng ta đã giao tiếp trong những năm trước! 

 

https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/band
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/form/m/210946
https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/


Gia đình lớp 7 &8 - nhiều bạn chưa đăng ký!  Có những sự kiện sắp diễn ra cho  các học giả của 

bạn và việc đăng ký đảm bảo bạn nhận được thông tin để học giả của bạn có thể tham gia cuộc vui! 

Thông tin của bạn không được nhập tự động - mọi người phải tự làm điều đó.  Bạn cũng có thể 

chọn chỉ nhận email của chúng tôi về các sự kiện của học giả và các hoạt động của Quỹ và không 

chia sẻ thông tin của bạn với người khác, nếu bạn chọn.  

 

Đăng ký Danh bạ Gia đình West Sylvan tại đây! 

 

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

Bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 tại Thư viện lúc 0:3sáng, sẽ có một câu lạc bộ ảo do các học sinh ASL cuối cấp 

của Trường Trung học Lincoln điều hành.  Các sinh viên LHS sẽ 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.  Mỗi  người Tgiám sát 

các sinh viên điều hành câu lạc bộ là Ben Malbin, Nhà giáo dục LHS. 

 

 
 

Lost and Found End of Quarter Clean Out: 

Với sự kết thúc của First Quarter sắp tới, đã đến lúc dọn sạch Lost & Found.  Bất kỳ gia đình nào của 

chúng tôi đã tình nguyện hoặc đến thăm gần đây đều có thể chứng thực rằng Lost & Found hiện đang đầy 

đủ như thế nào  với nhiều quần áo, gói bữa trưa, đồ dùng học tập và tất cả các loại vật dụng.  Lost & Found 

nằm ngay đối diện với Upper Gym, và nó có thể nhìn thấy và có thể truy cập được cho tất cả các Học giả 

mỗi ngày.  Bất cứ thứ gì không có người nhận trước Thứ Năm, ngày 3 tháng XNUMXrd sẽ được tặng cho 

Tủ quần áo PPS. 

 

  

https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com/


Tình nguyện viên của trường: 

Cảm ơn các thành viên trong gia đình của chúng tôi, những người gần đây đã giúp đỡ trong các lớp rade G 

thứ 8 với vòng tròn lặp lại L!  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!   

 

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! 

 
 

Ranh giới cho học sinh High S chool trong tương lai: 

Nếu bạn không chắc chắn học giả của bạn sẽ tham dự High School 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 áp dụng cho "sự lựa chọn"  của bạn High School nếu một trường 

học nằm ngoài ranh giới khu phố bình thường của bạn.  Đơn đăng ký cần phải được nộp trước 

thời hạn xem xét cho bất kỳ trường nào ngoài ranh giới vùng lân cận PPS thông thường của 

bạn: https://www.pps.net/schoolchoice 

 

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: 

mailto:ralmeida@pps.net
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/
https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f30aa5173d64b16ae89f1348faa3a38
https://www.pps.net/Page/2379
https://www.pps.net/schoolchoice


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.  

 

a) Đêm thông tin lớp 8: Đêm rade  G thứ 8 của Benson  là Thứ Tư, ngày 2 tháng 6 lúc 

00:XNUMXchiều. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các gia đình tham dự đêm nay. Chúng 

tôi sẽ KHÔNG có  những ngày bóng tối trong năm nay, vì vậy đây là lần DUY NHẤT mà 

học sinh có thể nhìn thấy tòa nhà, gặp gỡ các giáo viên, v.v. trong thời gian nộp đơn.  

 

b) Bài thuyết trình / Flier lớp 8: Nếu có thể, chúng tôi muốn TẤT CẢ các raders G thứ 8 

xem bài thuyết trình của chúng tôi được liên kết ở đây, trong đó chúng tôi đã nhúng một 

video về trường học và CTE của chúng tôi.   

 

c) Benson Rebuild: Trong trường hợp có ai đó hỏi, chúng tôi sẽ quay lại vị trí của mình bởi 

Trung tâm Lloyd vào mùa thu năm 2024. Chỉ một năm tại địa điểm Marshall cho lớp rade 

thứ 8 hiện tại này! 

 

Benson Polytechnic cũng đang mời các gia đình đăng ký xổ số của họ, nếu quan tâm.   

 

Cập nhật an toàn 

Hành vi xe buýt:  

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.  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. 

 

Bán đồ ăn / kẹo trong khuôn viên trường: 

Một số Học giả đã cố gắng bán thực phẩm, kẹo và kẹo cao su gần đây để thu lợi nhuận cá 

nhân của riêng họ trong ngày học trong khuôn viên trường.  Những giao dịch bán hàng này đều 

bị cấm.  Các học giả được nhắc nhở về quy tắc này, và các vật phẩm của họ được giữ trong 

Văn phòng cho đến cuối ngày.  Đối với các vấn đề lặp đi lặp lại, các gia đình sẽ được liên hệ để 

nhận hàng của họ. 

 

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. 

https://www.pps.net/schoolchoice
https://docs.google.com/presentation/d/1zhATW8Gj9OI5UWt6O6QmPwlVHuyAbs22SO_V0mLkbUo/edit?usp=sharing
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/


 

● 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)! 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1WjNuanwaFThcw4OjFB9wZTNeYHWplCI6c8sJrqGSyhM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6
https://forms.gle/qfyf9Fcioua2PFrK6


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: 
 

★ Ngày trang điểm hình ảnh trường học: Thứ Ba, ngày 1 tháng XNUMX * dành cho những Học 

sinh đã bỏ lỡ Ngày hội Hình ảnh ban đầu vào tháng Chín. 

★ Nhà mở lớp 8 của Trường Trung học Lincoln vào Thứ Tư, ngày 2 tháng 8: Đây là Nhà 

mở chỉ dành cho các gia đình lớp 8 cư trú trong ranh giới tham dự LHS.  Thông tin bổ sung 

có tại đây.  Sự kiện diễn ra từ 5: 30-8 giờ chiều. 

★ Cuối Quý 1 (các lớp học quý kết thúc và các lớp học quý mới bắt đầu vào thứ Hai tuần 

sau): Thứ Năm, ngày 3 tháng XNUMX 

★ Không có trường học cho Học giả, Lập kế hoạch và Ngày chấm điểm của Nhà giáo dục: 

Thứ Sáu, ngày 4 tháng XNUMX 

★ Không có trường học dành cho Học giả, Hội nghị Mùa thu 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 từ ngày 23 

đến ngày 26 tháng XNUMX (Văn phòng đóng cửa). 

 

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

 

Jill và Ben 

 

mailto:jsolonche@pps.net
mailto:kcrombie@pps.net
https://drive.google.com/file/d/17YDCTWG0FQLFRVcxZlvXFmAAyYTb3ftL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YDCTWG0FQLFRVcxZlvXFmAAyYTb3ftL/view?usp=sharing

