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CHÚC M MAPNG THÁNG 11, GIA ĐÌNH CỦA MAPLE!

Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời trong năm tại Trường Maple! Các hoạt động đã được giảng dạy,
các cộng đồng lớp học đã được xây dựng và việc giảng dạy và học tập đang được tiến hành! Tôi hy
vọng rằng con của bạn sẽ về nhà mỗi ngày với một cái gì đó để chia sẻ từ lớp học của họ. Chỉ trong
vài tuần, bạn sẽ tham gia Hội nghị Phụ huynh / Giáo viên với (các) giáo viên của con bạn. Đây là một
cơ hội tuyệt vời cho bạn để tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra trong lớp học của con bạn và cũng
đặt câu hỏi về cách con bạn đang tiến triển. Bạn nên suy nghĩ trước về những câu hỏi mà bạn có cho
nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian này không chỉ dành cho lắng nghe mà đó là
cuộc trò chuyện giữa bạn và nhân viên của chúng tôi-không ai biết con của bạn tốt hơn bạn! Bạn có rất
nhiều thứ để chia sẻ để giúp chúng tôi làm việc với con của bạn và đáp ứng các nhu cầu của mình.
Bạn sẽ nhận thấy trong số này của Bản tin PTSA rằng chiến dịch Fall Into Giving của PTSA bắt đầu từ
tháng này. Cảm ơn bạn trước cho sự đóng góp hào phóng của bạn! Những đô la này giúp hỗ trợ nhiều
cơ hội và dự án lớn cho sinh viên của chúng tôi rằng ngân sách trường học của chúng tôi không phải
lúc nào cũng đủ khả năng. Một cơ hội như vậy là chuyến đi học lớp 4/5 của chúng tôi tới Trại Seymour
mỗi mùa thu. Đây là một kinh nghiệm rất đáng nhớ cho sinh viên của chúng tôi và sẽ không thể mà
không có kinh phí từ PTSA của chúng tôi. Nếu bạn cần thêm cảm hứng, đây là điều mà một học sinh
lớp 5 đã nói về lý do tại sao cậu ấy thích trại: “Vì họ có thức ăn tốt, bạn sẽ muốn ăn thức ăn của họ mãi
mãi là tốt. Họ có các hoạt động vui vẻ. Và bạn gặp những người mới mà bạn chưa bao giờ gặp và có thể
kết bạn mới ... Tôi cảm thấy buồn vì đây là năm cuối cùng tôi sẽ đi cắm trại.” Kết thúc, như nhiều bạn
đã biết, tôi mong đợi một đứa trẻ trong một vài tuần. Tôi sẽ rời khỏi Maple cho đến cuối tháng Hai. Bà
Barragan, hiệu trưởng phụ trách của chúng tôi, sẽ bước vào vai trò Hiệu trưởng và chúng tôi sẽ có một
vài Quản trị viên SPS đã về hưu tham gia với nhân viên của chúng tôi để hỗ trợ sinh viên của chúng
tôi. Trong khi tôi sẽ được tận hưởng thời gian với sự bổ sung mới cho gia đình tôi, tôi sẽ suy nghĩ chín
chắn về sinh viên của chúng tôi và mong muốn được nghe về những bước tiến tuyệt vời mà họ đạt
được trong những tháng tới!
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ sinh viên, nhân viên và trường học!
Elena Sanchez / Principal

NÓNG!

Bạn muốn tham gia với Maple PTSA và không
chắc chắn làm thế nào? Đây là cách bạn có thể
thực hiện sự khác biệt lớn ở trường và cho thấy
sự hỗ trợ của bạn đối với giáo viên và học sinh.
Maple Elementary bây giờ là khởi động chiến
dịch gây quỹ hàng năm đầu tiên. Chúng tôi đang
quyên góp tiền cho lớp học, trường các chuyến
đi và tài nguyên sinh viên.
Khi nào: Tháng Mười Một
Nơi nào: Tìm một lá thư hiến tặng trong thư của
đứa trẻ và một email từ PTSA
Tại sao: Để tăng cường các hoạt động và nguồn
lực của trường
Làm thế nào: Tặng cho Maple bằng tiền mặt,
kiểm tra hay PayPal
Vui lòng xem xét quyên góp khi bạn thấy bức
thư về nhà với sinh viên. Giúp chúng tôi đạt
được mục tiêu nâng cao 5000 đô la Mỹ. Số tiền
bạn đưa ra tạo ra sự khác biệt lớn!
Bạn muốn biết thêm?
Email: Joy Raymond joynjay333@yahoo.com
hoặc Jenn Gosma jennifer.gosma@gmail.com

Gì: Sự kiện xã hội cho cha mẹ, người giám hộ
và nhân viên của cộng đồng Maple
KHI: Thứ Tư, 8 tháng Mười Một, 7-9 giờ tối
ĐỊA ĐIỂM: Adventure Hub & Winery
2969 4th Ave S, Seattle 98134
WHO: Dành cho người lớn ở độ tuổi 21+
CÁCH: Mua vé qua liên kết tại
MaplePTSA.com (đề xuất 25 đô la
tặng, bao gồm nhập học, 2 ly
và đồ ăn nhẹ)
• Tất cả tiền thu được đều có lợi cho Maple
PTSA
tài trợ cho các chuyến đi thực địa
• Cô chủ quán sẽ là cô Sanchez
(trừ khi em bé xuất hiện lần đầu tiên!)
CÂU H QUI: Có câu hỏi hoặc muốn giúp đỡ sự
kiện này? Liên hệ với Jenn Gosma tạijennifer.
gosma@gmail.com.

NOVEMBER
2017

LÊN KẾ HOẠCH
TRƯỚC

• Mỗi thứ hai:
Monarch thứ hai,
mặc đồ Maple của bạn
• 6-16 Tháng Mười Một:
Bộ sưu tập Quân đội
• Ngày 8 tháng 11: Thông tin bên lề
• Ngày 10 tháng 11: Ngày của cựu chiến binh,
không có trường học
• Ngày 14 tháng 11: Hội nghị PTSA @ 6:30
chiều,
Thùng rác
• 16 tháng 11: Ngày chụp lại hình ảnh
• 20-22 tháng 11: Các buổi họp của Phụ huynh
/ Giáo viên,
không có trường học cho sinh viên
• 12 tháng 12: Hội nghị PTSA @ 6:30 chiều,
Thùng rác
• 15 Tháng Mười Hai: 1 giờ sớm sa thải
• 18 tháng 12 - 1 tháng 1:
Nghỉ mùa đông, không trường học

NHẬN XÉT GỞI F.E.A.T.

Các Family Engagement Action Team (FEAT)
được thiết kế để tăng thành tích của học sinh và
tăng thêm cách để thu hút TẤT CẢ gia đình. Để
đạt được mục tiêu của chúng tôi, nhóm sẽ lên kế
hoạch các sự kiện gia đình có ý nghĩa trong suốt
năm học. Nhóm FEAT bao gồm các gia đình,
giáo viên, nhân viên hỗ trợ, hiệu trưởng, và các
thành viên cộng đồng.
Sự tham gia vào FEAT cho gia đình
thành viên một cơ hội để phát triển kỹ năng lãnh
đạo. Chúng tôi yêu cầu một cam kết một năm
và tham dự các cuộc họp sau giờ học. Nếu bạn
quan tâm đến việc tham gia FEAT, vui lòng liên
hệ Bà Barragan tại dabarragan@seattleschools.
org hoặc 206.252.8316.
Daisy Barragan / Assistant Principal

BỊ MẤT TÌM THẤY

Lost and Found đã nổ tung! Có rất nhiều áo
khoác / áo khoác chờ đợi để được tuyên bố chủ
sở hữu của họ. Họ đang bắt đầu bốc mùi. Xin
cho học sinh của bạn xem qua và lấy
các vật dụng trong nhà thuộc về chúng. Có
còn những thứ còn lại từ Camp Seymour có
không được tuyên bố. Tất cả các mặt hàng
không có người nhận sẽ bị mất sau giờ học thứ
Sáu ngày 17 tháng Mười Một.
Robin Lee
Student & Family Advocate
Over for more...
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TROOPS COLLECTION DRIVE
Hàng năm, F3 điều hành gói dịch vụ chăm sóc
quân đội - thường phục vụ ở Afghanistan. Hiện
có 11.000 lính vẫn tiếp tục ở đó. Chúng tôi sẽ
bắt đầu dự án này ngay trước Ngày Cựu chiến
binh bằng cách thăm từng lớp học tại Maple để
nói chuyện với họ về các loại xử lý mà chúng
tôi sẽ đưa ra: đồ kẹo Halloween, đồ ăn vặt, đồ
dùng cá nhân (dành cho nam giới và phụ nữ),
máy làm nóng tay, tạp chí và sách bìa mềm trong
điều kiện mới hoặc tương tự. Chúng tôi cũng rất
thích gửi thư.
Chúng tôi sẽ thu thập hàng từ tháng 11
13-16 từ các lớp học tại Maple. Vào sáng ngày
17 tháng 11, chúng tôi sẽ đóng gói tất cả các mặt
hàng của chúng tôi. Gói dịch vụ chăm sóc này là
một lời nhắc nhở mỗi năm rằng chúng tôi vẫn
là một quốc gia đang chiến tranh. Dự án này bắt
đầu tại Maple trong giai đoạn tăng cường quân
đội ở Iraq năm 2007.
Sinh viên của tôi sẽ làm poster và vào lớp vào
đầu tháng mười để nói về dự án. Họ sẽ đến vào
buổi sáng từ ngày 13 đến ngày 13 tháng 11 để
thu thập các món hàng từ mỗi lớp học.
Chúng ta cần tình nguyện viên để giúp đỡ! Nếu
bạn có thể cho mượn một bàn tay vào sáng Thứ
Sáu thứ 17 để giúp bạn bẻ các hộp và đưa chúng
đến bưu điện Georgetown, vui lòng cho tôi biết.
Nếu bạn có thắc mắc về dự án, vui lòng hỏi!
Chúc mừng!
Marcia Ventura / Fifth Grade Teacher

HỌC VƯỜN

rong mùa hè, UW đã
nhận được khoản trợ
cấp $ 3 triệu để học tập
trong vườn và chọn
Maple để trở thành một
trong những trường mục tiêu của chương trình!
Mùa thu năm nay họ đã làm rất nhiều chương
trình giảng dạy phát triển và hy vọng có thể tung
ra một vài đơn vị cho mùa xuân. Họ muốn nhận
được nhiều giáo viên và phụ huynh tham gia
càng tốt. UW tổ chức hội nghị thượng đỉnh thiết
kế, nơi tất cả các bên đã cùng nhau để giúp đỡ
thiết kế chương trình giảng dạy. Họ sẽ trả tiền
thuê bao cho giáo viên K-3 nếu bạn sẵn sàng
tham gia. Sẽ rất tuyệt vời khi có một sự lựa chọn
tốt từ Maple để chúng tôi có thể đẩy mạnh việc
thiết kế chương trình này để phù hợp với nhu
cầu của học sinh. Hãy cho tôi biết nếu bạn muốn
tham gia hoặc có bất kỳ câu hỏi nào.
Để biết thêm thông tin về chương trình,
hãy xem bài viết này:
https://education.uw.edu/news/learning-gardens-aim-grow-student-engagement-science
Cảm ơn!
Andy Allen / Garden Teacher
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BOX TOPS FALL COLLECTION

Cảm ơn tất cả vì tất cả sự ủng hộ và sự tham gia của bạn trong suốt Bộ
sưu tập Bộ sưu tập Thu gọn Thu. Bạn đã giúp thu thập được hơn 600 đô la
cho trường Maple! Điều đó mang lại cho chúng tôi hơn một nửa cách để
đạt được mục tiêu 1000 đô la của chúng tôi trong năm nay, vì vậy giữ liên
tục để bắt đầu thu thập Drive Drive tiếp theo của chúng tôi vào tháng ba.
Trong Spring Drive của chúng tôi, lớp học thu thập nhiều Box Tops sẽ nhận được giải thưởng và giáo
viên của họ cũng sẽ nhận được một đặc quyền đặc biệt. Hãy theo dõi để biết chi tiết.
Nhắc nhở, Gói Box phải được gửi qua hộp bộ sưu tập của bạn và sẽ được thu thập hàng tháng. Ngoài
ra, hãy tìm ra những bộ sưu tập vui nhộn (có sẵn tại văn phòng phía trước).
Và đừng quên đăng ký làm thành viên Box Top (hoàn toàn miễn phí) để bạn có thể kiểm tra thu nhập,
tiền tiết kiệm tiền và phiếu thưởng của trường, chuyển đến BTFE.com. Cũng đừng quên tải xuống Box
Tops Bonus App để biết cách kiếm tiền nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Agnes Gómez / Box Tops for Education™ Coordinator

CHÍCH NGỪA BỆNH CÚM

Hãy tham gia cùng chúng tôi và giúp giữ cho trường học, gia đình và cộng
đồng của chúng tôi khỏe mạnh và không bị cúm miễn phí trong mùa này!
Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết tính khả dụng. Một số nhà thuốc
sẽ tiêm phòng cúm cho bất cứ ai trên 7 tuổi.
Nhiều người tin rằng cúm theo mùa (“cúm”) giống như chứng cảm lạnh
thông thường và không thể ngăn ngừa được. Tuy nhiên, cúm là một căn
bệnh nghiêm trọng và nguy hiểm. Mỗi năm học sinh bỏ lỡ khoảng 38 triệu
ngày học do bệnh cúm và mỗi năm cha mẹ bỏ lỡ hơn 10 triệu ngày làm việc để chăm sóc trẻ em bị
bệnh của mình.
Theo CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật), cách tốt nhất để bảo vệ bạn và gia đình
bạn tránh khỏi bệnh cúm là mỗi năm phải tiêm phòng cúm. CDC khuyến cáo rằng mọi người, trên
sáu tháng tuổi, nên được chủng ngừa bệnh cúm.
Emily Goff, BSN, RN / Y tá Trường

NH VOLNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Các cơ hội tình nguyện sắp tới, đi đến signupgenius.com để đăng ký hoặc
xem liên lạc được liệt kê:
Sàng lọc Thị giác & Thính giác - ngày 2, 3, 6, 16, 17, ngày 1 tháng 12
Thông tin bên lề - 8 tháng 11
Retake Picture Day - ngày 16 tháng 11
Bộ sưu tập Quân đội Gói - Ngày 17 tháng 11
Marcia Ventura, mrventura@seattleschools.org
Đừng quên kiểm tra “Volunteer Bin” tại văn phòng chính để có nhiều nhu
cầu khác nhau. Hoặc thảo luận về các cơ hội lớp học trực tiếp với giáo viên của con em.
Các sự kiện đặc biệt và các cơ hội tình nguyện liên tục khác cũng có thể được tìm thấy trên signupgenius.com. Tại trang chủ “nhấp” vào kính lúp ở góc trên bên phải của trang. Thao tác này sẽ đưa bạn
đến “Tìm kiếm đăng ký”, nơi bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của Điều phối viên tình nguyện cho Maple
PTSA, Summer Gallagher; summergal828@gmail.com. Điều này sẽ cho phép bạn tìm kiếm các cơ hội
tìm kiếm hiện tại và đăng ký để giúp đỡ.

GET CONNECTED

Bạn muốn thêm thông tin về trường học? Dưới đây là một số lựa chọn cho bạn để cập nhật với những
gì đang diễn ra tại Maple:
• Tham gia danh sách email Maple PTSA, email mapleptsa@gmail.com và yêu cầu thêm
• Giống như chúng tôi trên Facebook, Trường Tiểu học Maple PTSA, và cập nhật tin tức của bạn
Tìm qua biên bản cuộc họp và bản tin cùng với các thông tin khác bằng cách truy cập mapleptsa.com.
Mang theo bất cứ thắc mắc, lo lắng và gặp các phụ huynh khác tại một trong các cuộc họp hàng tháng
của chúng tôi được lên kế hoạch vào thứ ba thứ hai của mỗi tháng trong năm học, 6: 30-8: 00 trong
Nhà giáo.

