Tháng Chín 24, 2022
Kính gửi các gia đình West Sylvan,
Chúng tôi hy vọng rằng bạn đang tận hưởng một ngày cuối tuần ba ngày tốt đẹp! Cảm ơn tất cả các gia
đình đã tham gia cùng chúng tôi trong Đêm Tựu Trường hoặc đã dành thời gian để xem các vật phẩm ảo.
Chúng tôi hiểu rằng nhiều gia đình của chúng tôi có thời gian rất hạn chế và bất kỳ thời gian nào bạn có thể
dành cho một đêm tại khuôn viên trường của chúng tôi là điều tuyệt vời cho nhóm Nhà giáo dục của chúng
tôi! Nếu bạn bỏ lỡ phiên bản ảo của BTSN, nó cũng được liên kết ở đây. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn
các Cố vấn và PackLeaders của chúng tôi - một nhóm các Học giả tận tâm, được hỗ trợ bởi các Cố vấn
của chúng tôi, những người thường xuyên tình nguyện dành thời gian của họ để giúp dẫn dắt các sự kiện
như Đêm tựu trường! Ngoài ra, cảm ơn gia đình của chúng tôi, Scholars và các nhà giáo dục đã dành thời
gian ra khỏi thứ Bảy cuối tuần trước của họ để bắt đầu làm đẹp không gian vườn trung tâm của chúng tôi!
Chúng tôi đánh giá cao thời gian và năng lượng của bạn vào cuối tuần!
Thử nghiệm MAP đã được tiến hành cho các lớp M ath. Tiếng Anh sẽ bắt đầu vào tuần tới. Đây là F tất cả
thời gian thử nghiệm khi chúng tôi nhận được một số dữ liệu cơ bản về các kỹ năng của Học giả của chúng
tôi để các Nhà giáo dục có thể lập kế hoạch giảng dạy trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu của Học giả. Học
khu sẽ gửi bản sao điểm kiểm tra tại nhà từ năm học trước trong những tuần tới.
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Ben Keller [bkeller@pps.net]
Kandice Abney [kaabney@pps.net]
Ben Keller [bkeller@pps.net]
Rebecca Cohen [rcohen@pps.net]
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Lời nhắc mang theo Chromebook và bộ sạc đã sạc:
Chúng tôi có rất ít Chromebook bổ sung, nếu có, để cho mượn khi các Học giả của chúng tôi
quên thiết bị của họ ở nhà. Vui lòng nhắc nhở Scholar của bạn mang theo thiết bị của họ để họ
có thể sử dụng nó để truy cập thử nghiệm MAP và bắt kịp với các bài tập trên lớp.

●

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

Cơ hội kết nối gia đình:
●

●

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)!

Mới! 2022-2023 West Sylvan Family Directory tổ chức bởi WSMS Foundation
Năm nay, chúng tôi sẽ mang lại Danh bạ Gia đình West Sylvan để giúp các gia đình kết nối với một
gia đình

nữa. Irectory D sẽ hoàn toàn trực tuyến và có thể truy cập từ máy tính hoặc thông qua một pp on
điện thoại của bạn. Thật dễ dàng để đăng ký và các gia đình có thể nhanh chóng nhập và phê duyệt
thông tin của họ. Các
thư mục chỉ thành công nếu phần lớn cộng đồng trường học của chúng tôi đăng ký, vì vậy vui lòng
lấy một vài
phút và nhập thông tin của bạn. Đăng ký cũng sẽ cho phép bạn nhận được tương lai
giao tiếp trực tiếp từ Quỹ về các sự kiện học giả và phụ huynh và West Sylvan
nhu cầu quyên góp.
●
●

●

ĐĂNG KÝ NGAY! Truy cập https://westsylvanfoundation.membershiptoolkit.com để bắt đầu
và làm theo hướng dẫn để đăng ký gia đình của bạn.
Xin lưu ý, khi bạn tạo tài khoản, lời mời qua email sẽ được gửi từ Bộ công cụ dành cho thành viên
để xác minh rằng địa chỉ email hợp lệ đã được nhập. Lời mời qua email để tạo tài khoản mới chỉ
có hiệu lực trong 2 giờ, vì vậy nếu bạn không thể truy cập email của mình trong khung thời gian
đó, bạn sẽ phải bắt đầu lại quá trình.
Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ thấy cơ hội quyên góp cho Quỹ và đăng ký một trong nhiều cơ hội
tình nguyện mà chúng tôi sẽ có trong năm nay.

Chúng tôi mong đợi một năm học 2022-2023 tuyệt vời!
Hội đồng Quản trị Quỹ West Sylvan 2022-2023
Theo dõi WSMS Foundation! Liên hệ với chúng tôi!

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 gia đình trực tiếp liên quan đến Trường học ngoài trời là Chủ nhật tuần này,
ngày 25 tháng 2 từ 00:4 - 00:XNUMX chiều. Một tùy chọn ảo là tại liên kết này.
★ Công viên Tualatin và Sự kiện Cộng đồng Rec: Ngày 13 tháng 4, 00:7 chiều - 00:XNUMX
tối tại 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.
★ Trường học ngoài trời cho học sinh lớp 6: Chủ nhật, ngày 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.

Đi bầy sói!

Jill và Ben

