
Tháng Mười 7, 2022 

 

Kính gửi các gia đình West Sylvan, 

 

Chúng tôi hy vọng rằng tháng XNUMX sẽ diễn ra tốt đẹp cho gia đình chúng tôi!  Đặc điểm của người học 

MYP của chúng tôi cho tháng XNUMX là "Có nguyên tắc." Các học giả sẽ dành thời gian trong 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 một trường trung học cơ sở MYP được ủy quyền và chúng tôi đang chờ phản hồi để 

có thể có chuyến thăm ủy quyền vào mùa đông này! Để tìm hiểu thêm về hành trình ủy quyền MYP tú tài 

quốc tế WSMS, vui lòng truy cập trang web này! 

 

Ở trường, nhiều học giả của chúng tôi đang hoàn thành bài kiểm tra MAP của họ, và học sinh lớp sáu của 

chúng tôi đang chuẩn bị cho Trường học ngoài trời trong hai tuần!  Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc 

họp trường TAG ảo vào tối thứ Ba tới, ngày 11 tháng XNUMXth, để trả lời các câu hỏi của gia đình về TAG 

và tăng tốc để quá trình rõ ràng và các mốc thời gian được giải thích cho những người có thể có câu hỏi.   

 

Chúng tôi muốn chào đón một Nhà giáo dục bán thời gian mới đến với nhóm WSMS, cô Genevieve Ma'yet. 

Cô Ma'yet sẽ lấp đầy vị trí nửa thời gian còn trống của chúng tôi ở lớp sáu, dạy hai lớp Khoa học và một 

lớp Toán lớp sáu.  Chúng tôi rất biết ơn sự kiên nhẫn và hiểu biết của gia đình trong khi chúng tôi hoàn 

thành quá trình tuyển dụng này.  Cô Ma'yet sẽ bắt đầu vào thứ Hai với nhóm trường của chúng tôi và đã 

giới thiệu bản thân với các Học giả trong hai ngày qua trong khuôn viên trường. 

 

Cảm ơn Quỹ WSMS và cộng đồng gia đình của chúng tôi vì tất cả sự ủng hộ của bạn đối với bữa trưa Thứ 

Sáu Đầu tiên trong tuần này!  Những nỗ lực thứ sáu này thực sự được đánh giá cao!  Trong hai tuần nữa, 

Quỹ WSMS của chúng tôi cũng sẽ tổ chức Buổi gây quỹ âm nhạc thường niên lần thứ 2 vào Thứ Bảy, 

ngày 22 tháng XNUMX.  Vui lòng ra ngoài để hỗ trợ các chương trình Âm nhạc của chúng tôi, quyên góp và 

tham gia vào tùy chọn tái chế bất kỳ thiết bị điện tử nào miễn phí.   

 

 
 

  

https://sites.google.com/pps.net/west-sylvan-myp/
https://drive.google.com/file/d/1xLF0mj7OnS_n7EhbeRkSVq_loHxc0MK3/view?usp=sharing


Chúng tôi đánh giá rất cao các thành viên gia đình bổ sung đã tình nguyện trong Văn phòng chính, Thư 

viện của chúng tôi và tham gia cùng chúng tôi cho bữa trưa và giờ giải lao ở trường để giúp giám sát!  

Những người lớn bổ sung xung quanh khuôn viên trường thực sự giúp đỡ với những không gian bận rộn 

hơn này và những thời điểm 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] 

 

Cập nhật an toàn: 

Thứ Sáu tuần trước, có hai vấn đề an toàn, một với một thành viên gia đình lớp 6 và một với 

một vài học sinh lớp 8 của chúng tôi.  Cảnh sát Beaverton đã cử một sĩ quan đến chào đón gia 

đình chúng tôi vào sáng thứ Hai chỉ để thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng của chúng tôi.  Viên 

cảnh sát chỉ ở trong khuôn viên trường trong một thời gian ngắn vào buổi sáng.  Để giúp giải 

quyết bất kỳ tin đồn hoặc mối quan tâm nào, viên chức đã không được mời đến trường do 

những lo ngại về an toàn đang diễn ra hoặc  các mối đe dọa về an toàn trường học.  Các nhân 

viên BPD của chúng tôi là đối tác cộng đồng để ứng phó an toàn, vì chúng tôi nằm trong thành 

phố Beaverton.  Tôi đã nói với các Nhà giáo dục thông tin tương tự, trong trường hợp các Học 

giả hỏi tại sao người này lại ở xung quanh. 

 

Do vấn đề thứ Sáu với một số học sinh lớp 8 của chúng tôi, đã có một sự gia tăng trong nhiều 

tin đồn không đúng sự thật đang lan truyền.  Mỗi tuyên bố liên quan đã được điều tra bởi tôi và 

các Cố vấn của chúng tôi, và không có bằng chứng đáng tin cậy nào về bất kỳ mối đe dọa nào 

đối với sự an toàn cho các học giả của chúng tôi.  Ngoài ra, chúng tôi đã dành thời gian trong 

Tư vấn để xem xét lại tầm quan trọng của việc trở thành một người đứng đầu.  Chúng tôi cũng 

đã nhấn mạnh sự nguy hiểm của các bài đăng trên mạng xã hội không phù hợp và tác động 

của việc buôn chuyện không đúng sự thật đối với cuộc sống của những người khác.  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 được xác định.  Trang  web báo cáo SafeOregon là một cách khác để báo cáo các 

mối quan tâm để chúng được điều tra.   

 

Lời nhắc 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 thử nghiệm MAP và luôn 

bị bắt kịp. 

 

● Ghé thăm góc tư vấn của chúng tôi nhấn vào đây. 

 

Cơ hội kết nối gia đình và các hoạt động mở rộng của học giả: 
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mailto:jihunt@pps.net
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mailto:kaabney@pps.net
mailto:bkeller@pps.net
mailto:rcohen@pps.net
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https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://www.safeoregon.com/report-a-tip/
https://docs.google.com/document/d/1WjNuanwaFThcw4OjFB9wZTNeYHWplCI6c8sJrqGSyhM/edit?usp=sharing


● Đăng ký Tình nguyện viên!  Chúng tôi muốn sự giúp đỡ của bạn (đặc biệt là trong bữa trưa 

hoặc tại văn phòng phía trước vào buổi chiều)! 

 

● Câu lạc bộ Phát biểu và Tranh luận Sau Giờ học: Đây là hình thức quan tâm cho Câu lạc bộ Diễn 

thuyết và Tranh luận WSMS 2021. Câu lạc bộ này (tách biệt với lớp diễn thuyết tại WSMS) là một 

câu lạc bộ được tổ chức bởi Nhóm Diễn thuyết và Tranh luận Lincoln và được giảng dạy bởi các 

thành viên của nó. Trong câu lạc bộ này, chúng tôi dạy các sự kiện cạnh tranh khác nhau trong bài 

phát biểu và tranh luận và tham dự các giải đấu để cạnh tranh với các trường trung học cơ sở địa 

phương khác. Chúng tôi hy vọng rằng với câu lạc bộ, sinh viên sẽ được chuẩn bị nhiều hơn cho 

Nhóm Diễn thuyết và Tranh luận Lincoln cũng như tăng cường khả năng nói trước đám đông, 

nghiên cứu và các kỹ năng quan trọng khác của họ. Link to sign up form: 

https://forms.gle/BgCSGB4Hk3ru6fuH6 

 

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 để lưu trên lịch của bạn ngay bây giờ để chuẩn bị: 

 

★ Cuộc họp T.A.G. ảo cho các gia đình lúc 5 giờ chiều  vào thứ Ba, ngày 11 tháng XNUMXth. 

★  Lễ kỷ niệm Lễ hội thu hoạch Parktober của Công viên và Giải trí Tualatin:  13 tháng 10, 5:30 

chiều - 7:30 tối trên cánh đồng phía sau trường học.  Bất kỳ doanh nghiệp địa phương nào muốn 

đặt bàn hoặc bán các mặt hàng đều được hoan nghênh tự quảng cáo, vì đây là một sự kiện cộng 

đồng mở.  Sự kiện miễn phí thú vị này với các hoạt động dành cho mọi lứa tuổi, quà tặng miễn phí 

và cơ hội đóng góp ý kiến về công viên mới sắp tới SW Pointer Rd. Mặc trang phục mùa thu yêu 

thích của bạn và ghé thăm bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 5: 30-7: 30 chiều tại Trường 

Trung học Cơ sở West Sylvan (8111 SW West Slope Dr). Dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha 

sẽ được cung cấp. Mọi người đều được chào đón! 

★ Không có trường học cho học sinh và PD tùy chọn cho các nhà giáo dục: ngày 14 

tháng XNUMXth 

★ Cuộc họp hỏi đáp ảo về ODS cho các gia đình lớp 6:  ngày 17 tháng 5, XNUMX giờ chiều  

(liên kết sẽ được gửi đến các gia đình) 

★ Trường học ngoài trời cho học sinh lớp 6: 23-28 tháng XNUMX ~ Trại qua đêm trở lại!  

Thông tin chi tiết hơn sẽ đến qua các Nhà giáo dục lớp 6 trong những tuần tới. 

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

Học sinh đã bỏ lỡ Ngày chụp ảnh ban đầu vào tháng XNUMX. 

★ Kết thúc Quý 1 (các lớp quý kết thúc và các lớp quý mới bắt đầu vào Thứ Hai tuần sau): 

Thứ Năm, ngày 3 tháng XNUMX 
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★ Không có trường học cho Học giả, Ngày lập kế hoạch và chấm điểm nhà giáo dục: 

Thứ Sáu, ngày 4 tháng XNUMXth 

 

 

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

 

Jill và Ben 

 


