Tháng Chín 9, 2022
Kính gửi các gia đình West Sylvan,
Tuần này, chúng tôi đã chuyển Tư vấn sang kết thúc ngày học. Kế hoạch là tiếp tục với lịch trình này trong
suốt tháng XNUMX khi chúng tôi đánh giá cả ý kiến đóng góp của Nhà giáo dục và Học giả về nội dung,
thời gian và hiệu quả của các phần Tư vấn. Các môn thể thao PIL đã bắt đầu và một số nhóm đang luyện
tập tại tòa nhà của chúng tôi sau giờ học. Các đội PIL tự điều hành riêng biệt với đội của trường, vì vậy tất
cả các câu hỏi liên quan đến thể thao PIL, thời gian họp hoặc địa điểm nên được gửi đến lãnh đạo của các
đội khác nhau. Để biết thông tin về cách thu hút học giả-vận động viên của bạn tham gia vào các môn thể
thao PIL, hãy truy cập trang web này.
Kịch vẫn đang tuyển dụng cho câu lạc bộ sau giờ học của họ! Vui lòng liên hệ với ông Kruse để biết thêm
thông tin và tờ rơi có ở đây. Ngoài ra, Dàn hợp xướng sẽ bắt đầu vào gần cuối tháng như một câu lạc bộ
buổi sáng (trước khi đến trường). Bạn có thể liên hệ với cô Wildman để biết thêm thông tin về việc đăng ký
Câu lạc bộ Hợp xướng. Mặc dù chúng tôi không được tài trợ cho các Nhà giáo dục toàn thời gian cho
những trải nghiệm nghệ thuật quan trọng này, chúng tôi tiếp tục xây dựng con đường cho nghệ thuật thông
qua các câu lạc bộ cho Học giả của chúng tôi. Các khoản đóng góp của gia đình luôn sẵn sàng cho những
trải nghiệm này!

Tìm kiếm các thành viên gia đình cho Hội đồng Địa điểm Trường học:
Hội đồng Địa điểm Nhà trường họp hàng tháng để thảo luận về các chương trình liên quan đến trường, các
mục ngân sách, dữ liệu liên quan đến thành tích của Học sinh và để thu hút ý kiến đóng góp từ một bộ
phận thành viên gia đình, Nhà giáo dục và Nhân viên nhà trường. Chúng tôi đang tìm kiếm các bậc phụ
huynh muốn tham gia UBCKNN cho năm học này. Nếu quan tâm, xin vui lòng điền vào mẫu đơn ở đây.
Lên lịch câu hỏi:
Nhóm hành chính của chúng tôi đã làm việc thông qua các vấn đề lịch trình đã được gửi cho chúng tôi tại
westsylvanoffice@pps.net. Mục tiêu là hoàn thiện tất cả các thay đổi lịch trình ngày hôm nay để chúng tôi
có thể hạn chế sự gián đoạn đối với lịch trình của Học giả và Nhà giáo dục. Nếu vị trí không chính xác vẫn
tồn tại, vui lòng sử dụng email văn phòng để gửi thư đi xem xét.

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]
Đêm tựu trường:
Chúng tôi sẽ tổ chức Một đêm tựu trường trực tiếp vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 5 từ 00:7 chiều - 00:XNUMX
tối. Trước buổi tối hôm đó, chúng tôi sẽ chia sẻ một video chào mừng ảo cùng với các slide ảo từ các Nhà
giáo dục của chúng tôi, vì chúng tôi hiểu rằng nhiều gia đình có thể không thể tham gia cùng chúng tôi.
Như bạn đã biết, bãi đậu xe của chúng tôi cũng rất hạn chế và sẽ là một thách thức khá lớn nếu bạn có kế
hoạch tham gia vào buổi tối hôm đó. Sẽ có thời gian để ghé thăm từng lớp học trong lịch trình của Học giả
của bạn để nghe ý kiến từ các Nhà giáo dục trong mười phút mỗi lớp. Đêm này nhằm giới thiệu không
chính thức về các Nhà giáo dục của chúng tôi, tòa nhà trường học của chúng tôi và để cho phép các gia
đình có thời gian nghe về các lớp học. Buổi tối này không dành thời gian cho các hội nghị cá nhân giữa các
Nhà giáo dục và gia đình về các vấn đề cụ thể của Học giả, vì đơn giản là sẽ không có thời gian cho hội
nghị cá nhân. Vào cuối mùa Thu, sẽ có những buổi tối dành riêng cho các đại hội, nếu các gia đình mong
muốn có nhiều cuộc trò chuyện cá nhân hơn.
Giao thông vận tải:
Vận tải xe buýt đã được cải thiện so với năm ngoái. Vẫn còn một số xe buýt đã đến muộn trong khi các tài
xế đã quen với các tuyến đường của họ. Đối với các câu hỏi về tuyến xe buýt của Scholar, các lựa chọn
giao thông của quận hoặc thời gian / địa điểm đón, hãy truy cập trang web của Bộ Giao thông Vận tải tại
pps.net/Domain/61. Khi chúng tôi biết về xe buýt đến vào cuối buổi chiều, Văn phòng của chúng tôi sẽ gửi
thông tin liên lạc hàng loạt đến các gia đình để bạn không bị hoảng hốt.
Khi trả khách hoặc đón học giả, vui lòng cẩn thận tôn trọng những người hàng xóm của chúng tôi. Nhiều
người trong số họ dán các biển báo để nhắc nhở các gia đình tránh đậu xe trên đường lái xe của họ.
Không nên tuân theo khu vực đậu xe và biển báo, vì Beaverton PD sẽ đưa ra các trích dẫn cho việc bỏ qua
biển báo. Những người hàng xóm của chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn trong việc trả khách và đón
khách để các gia đình không chặn đường lái xe của họ và cản trở giao thông đi qua trên đường phố.
Cập nhật an toàn:
Đắp mặt nạ không bắt buộc tại thời điểm này, nhưng vẫn tiếp tục được khuyến nghị. Các học giả và nhà
giáo dục được hoan nghênh lựa chọn có đeo khẩu trang dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân hay không.
Chúng tôi tiếp tục đề xuất khoảng cách vật lý và tất cả các cập nhật PPS có thể được tìm thấy trên trang
web pps chính. Bất kỳ ai báo cáo trường hợp dương tính với COVID-19 sẽ được yêu cầu cách ly khỏi
trường học trong năm ngày. Do những thay đổi trong hướng dẫn của Học khu, các thông điệp cộng đồng
lớn hơn sẽ không được gửi về từng trường hợp được báo cáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thông điệp cộng
đồng nếu một "đợt bùng phát" ảnh hưởng đến 10% trở lên của một lớp học được xác định.
Các học giả vẫn được phép ăn ngoài trời. Chúng tôi chỉ đơn giản là chỉ định một không gian gần Upper
Gym cho những người có sở thích ăn uống ngoài trời. Nếu Học giả của bạn có câu hỏi về việc ăn uống
ngoài trời, họ có thể tìm thấy bất kỳ bữa trưa giám sát người lớn nào để biết thêm thông tin.

Chính sách điện tử:
Những thay đổi chính sách điện thoại di động đã diễn ra tốt đẹp cho đến nay! Một số
học giả đã sử dụng điện thoại của họ suốt cả ngày đã đặt họ vào Văn phòng để nhận
vào cuối ngày. WSMS là khu vực không có điện thoại di động từ 9:00AM - 3:45PM
hàng ngày. Chúng tôi yêu cầu và khuyên tất cả các gia đình nên giữ điện thoại di động
của Học giả ở nhà trong ngày học. Nếu một Học giả mang điện thoại di động đến
trường, họ sẽ phải cất điện thoại đã tắt trong tủ khóa của mình trong suốt cả ngày học
(bao gồm cả giờ ăn trưa). Các tin nhắn quan trọng có thể được gửi đến Văn phòng
chính của chúng tôi qua email tại westsylvanoffice@pps.net và email sẽ được chuyển
tiếp đến Học giả của bạn. Thời gian sẽ được phép để học giả kiểm tra email của họ
trong khoảng thời gian cuối cùng trong ngày.
Quán cà phê / Thực đơn:
Học sinh được hoan nghênh mang theo bữa trưa bao tải của riêng mình và được khuyến khích mang theo
một chai nước có thể tái sử dụng để đổ đầy trong suốt cả ngày học. WSMS đã nhận được bản nâng cấp
cho đài phun nước của chúng tôi và giờ đây chúng có các trạm chiết rót chai.
Năm nay, các Học giả sẽ phải trả tiền cho bữa sáng và bữa trưa ở trường, đồng thời thông tin về các kế
hoạch và hỗ trợ có thể được tìm thấy trên Dịch vụ Dinh dưỡng PPS trang web nhấn vào đây. Chúng tôi có
ba giờ ăn trưa riêng biệt, theo cấp lớp (xem lịch chuông đầy đủ bên dưới). Thông tin thực đơn có sẵn ở
đây.
2022-23Giámenu
Bữa sángLunch
PK-8: $ 1,60 $ 3,00
Người lớn: $ 3.00 $ 5.50
Sữa:$0.50$0.50
Lịch chuông với Tư vấn buổi chiều:
Để tăng lượng thời gian dành riêng cho việc xây dựng kết nối cho học giả của chúng tôi với người lớn, để
tăng cơ hội hỗ trợ học tập và để tạo cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ của trường cho tất cả mọi người,
chúng tôi đã thêm thời gian Tư vấn (30 phút) vào cuối mỗi ngày học để bắt đầu năm học. Chúng tôi đang
thêm thời gian quý báu này để các Học giả của chúng tôi tham gia vào công việc cảm xúc xã hội có ý
nghĩa, hướng dẫn học thuật, chiến lược hoạt động điều hành và tham gia vào các câu lạc bộ và xây dựng
cộng đồng. Vui lòng tham khảo lịch chuông sau đây, mà chúng tôi đã theo dõi kể từ Thứ Ba, ngày 6 tháng
XNUMXth.

Đón khách sớm buổi chiều:
Văn phòng của chúng tôi đã trải qua giao thông gia đình đông đúc trước khi chúng tôi nghỉ việc lúc 3:45
chiều, do đón khách sớm hàng ngày. Bất cứ khi nào 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 Văn phòng của chúng tôi có thể trở nên quá tải
với việc đón sớm và Nhân viên bị hạn chế vào các buổi chiều. Bất kỳ kế hoạch nào trong khoảng thời gian
đó đều được đánh giá cao. Vui lòng chuẩn bị xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn, vì đây là yêu cầu
pháp lý để nhận Học giả trong giờ học.
Các câu lạc bộ và cơ hội bổ sung cho học giả:
● Tham gia Câu lạc bộ Hợp xướng Buổi sáng!
Con bạn có thích hát không? Họ được chào đón tham gia dàn hợp xướng tại Trường Trung học Cơ
sở West Sylvan! Dàn hợp xướng tại WSMS là một cách tuyệt vời để tham gia vào nghệ thuật bất
chấp lịch trình hạn chế trong ngày học bình thường. Học sinh sẽ phát triển một kỹ thuật thanh nhạc
lành mạnh, xây dựng các kỹ năng âm nhạc như đọc nhạc và luyện tai, hát nhạc từ nhiều phong
cách và nền văn hóa khác nhau, đồng thời trở thành một phần của cộng đồng những đứa trẻ tuyệt
vời YÊU ÂM NHẠC. Không có kinh nghiệm cần thiết, không có thử giọng, và tất cả đều được chào
đón tham gia!
Thông tin:
Đạo diễn dàn hợp xướng: Lindsey Wildman
2022-2023 Biểu mẫu đăng ký
Rút:
Nova Stella (dàn hợp xướng lớp 6): Thứ Hai và Thứ Tư, từ 8:15-9:10 sáng
Voce de Lupi (dàn hợp xướng lớp 7 &8): Thứ Ba và Thứ Năm từ 8:15-9:10 sáng
Các buổi diễn tập diễn ra trong phòng Dàn hợp xướng WSMS bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 26 tháng
XNUMX. Có một số trường hợp ngoại lệ đối với điều này - Phụ huynh / Người giám hộ và Học sinh
sẽ nhận được thông báo qua email về những thay đổi lịch trình khi có thông tin. Chúng tôi mong đợi
một năm tuyệt vời đầy ca hát!
●

●
●

Câu lạc bộ kịch sau giờ học! Câu lạc bộ Kịch nghệ của chúng tôi họp sau giờ học ba ngày mỗi
tuần tại Phòng tập thể dục thấp hơn trên sân khấu, kể từ Thứ Tư, ngày 7 tháng XNUMX. Các gia
đình và Học giả quan tâm có thể liên hệ với Giám đốc Kịch, ông Kruse, tại lkruse@pps.net.
Câu lạc bộ ASL buổi sáng: Lớp ASL 5-6 từ LHS muốn bắt đầu một câu lạc bộ ASL ảo vào buổi
sáng. Thông tin thêm sắp ra mắt và tờ rơi giới thiệu có ở đây.
Câu lạc bộ chạy bộ buổi sáng: Hãy bắt đầu những ngày nghỉ của trẻ em của chúng ta ngay lập
tức! Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục tim mạch thường xuyên làm giảm căng thẳng, giảm

●

bớt lo lắng và cải thiện tâm trạng và hiệu suất nhận thức ở người lớn và trẻ em. Với một số tình
nguyện viên phụ huynh, chúng tôi có thể biến việc di chuyển trở thành một phần thường xuyên của
mỗi tuần, bắt đầu những ngày của con chúng tôi bằng việc đi bộ, chạy, đi dạo, sashay, bò hoặc
bánh xe đẩy quanh công viên, sau đó là bữa sáng nhóm. Nếu bạn quan tâm đến việc giúp một tay,
xin vui lòng liên hệ với phụ huynh Brenna Legaard tại brenna@legaard.net
Ghé thăm Góc tư vấn của chúng tôi tại liên kết này!

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)!

●

Thông tin về Tổ chức West Sylvan ~
Chào mừng bạn đến với năm học 2022-2023! Chúng tôi rất vui khi có bạn là một phần của cộng
đồng phụ huynh của chúng tôi. Chúng tôi là West Sylvan Foundation, một nhóm phụ huynh được tổ
chức để xây dựng cộng đồng và gây quỹ nhằm lấp đầy khoảng trống trong tình trạng thiếu hụt ngân
sách PPS.
Quỹ được thành lập như một 501 (c) 3 vào năm 1994 bởi một nhóm phụ huynh trong thời kỳ khủng

hoảng tài chính. Trong
Năm 2021, Quỹ và PTA hợp nhất để tạo thành một ủy ban. Chúng tôi tiếp tục là cha mẹ
tổ chức phi lợi nhuận được thúc đẩy hỗ trợ hơn 700 Học giả và hơn 50 nhân viên tại West Sylvan
Middle
Trường học.
Hỗ trợ Quỹ! Các khoản đóng góp hào phóng của bạn trực tiếp hỗ trợ các Học giả và nhân viên
bằng cách giảm quy mô lớp học và nâng cao trải nghiệm giáo dục. Chúng tôi mong muốn được tổ
chức nhiều sự kiện tuyệt vời với cộng đồng West Sylvan trong năm tới! Bạn có thể hỗ trợ Quỹ bằng
cách tham gia vào các sự kiện trong tương lai hoặc bằng cách quyên góp trực tiếp tại đây.
Mới! 2022-2023 Thư mục gia đình West Sylvan
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. Thư mục sẽ hoàn toàn trực tuyến và có thể truy cập từ máy tính hoặc thông qua một ứng dụng
trên
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
thông tin liên lạc trực tiếp từ Quỹ về các sự kiện Học giả và Gia đình 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 chúng tôi! 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:
★ Đêm Tựu Trường: Thứ Tư, ngày 21 tháng 5 lúc 00:7 chiều -00:XNUMX tối
★ Không có trường học cho học giả do Ngày lập kế hoạch cho nhà giáo dục: Thứ Sáu, ngày 23
tháng XNUMX
★ Sự kiện Cộng đồng Giải trí và Công viên Tualatin: Ngày 13 tháng 4, 00:7 chiều - 00:XNUMX tối tại
lĩnh vực phía sau trường học
★ Trường học ngoài trời cho học sinh lớp 6: 23-28 tháng XNUMX ~ Trại qua đêm trở lại!

Đi bầy sói!
Jill và Ben

