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WELCOME TO AN EXCITING SCHOOL YEAR!!
September was a great month in so many ways and so much has already
been accomplished. I keep remarking how quickly the students settled
in to learning and the routines. We will continue with our routines in
school and it is important for you continue to stress routines at home
including a good breakfast every morning and a quiet place for homework, reading for enjoyment at least 20 minutes a night, getting ready
for school the night before so the morning is not rushed, and finally
getting a good night’s sleep. Working with your child to develop these
routines so they are performed independently fosters self-sufficiency
and is effective in providing them control over appropriate aspects of
their lives. This is also developmentally appropriate for elementary
aged children.
More on Behavioral Expectations
Research shows that when behavioral expectations are clearly established
and taught, children's problem behavior is prevented or reduced. We cannot assume
that children know our expectations, rules or appropriate ways to behave in different settings.
Children will learn appropriate behaviors when they are given consistent modeling and practice. What does it mean to teach behavior? We follow the same basic
steps when teaching behavior as we would for teaching any new skill, especially academics. The teaching cycle looks like this: Tell> Show> Practice> Feedback> Reteach>.
Think about any new skill you have learned or that you have taught someone
else and reflect on the different steps in the teaching cycle. It is critical to move
beyond the tell and show phases and give children plenty of practice and feedback
about how they did, same as we would with an academic error, if a child makes a behavioral error, we engage in re-teaching the expectations.
We encourage you to define and teach your expectations at home just like we
do at school so the children know exactly what they should do and how they should
do it. This helps prevent inappropriate behavior from happening. It could be helpful
to use the school-wide expectations when teaching your child your home expectations.

Kathy Davis, Principal
714-375-6227
davisk@fvsd.us
Special points of interest:
 October 23rd FVSD Golf
Tournament
 October 23-27
Red Ribbon Week
 October 26—Faimily
STEAM Night
 October 30– 3
Conference Days

WELCOME BACK!

September White Tigers
Kailey Nguyen
Elias Guard
Logan Woods
Vanessa Nguyen
Leonardo Galvan
Paige Dinh
Ava Daley
Chloe Nguyen
Reese Zarzana
Ryan Fortner

Alaine Nguyen
Molly Lambert
Sarah Kennedy
Jimmy Lang
Vianna Tran
Reese Nguyen
Tai Roque
Kevin Do
Cole Andrews
Derek Bathan

Travis Thai
West Hoang
Allison Phan
Audrey Cao
Rubygrace Fauscette
Irelynne Martinez
Dane Zisko
Chloe Im
Ryan Zarzana
Malea Zisko

Lilian Nguyen
Angelina Kaczmarek
Matthew Miller
Landen Tran
Ethan Dinh
Gavin Soni
Alma Lennert
Isaac Lieu
Darby McDonald

BE SURE TO CHECK OUT OUR NEW TWITTER ACCOUNT ON SOCIAL MEDIA
Tamuratigers@tamuratigers
It is always updated with current news and school events.

HALLOWEEN GUIDELINES
Tamura will be holding its annual Halloween parade on October 31. As Halloween approaches,
take the time to consider if your student’s costume is appropriate for school. Costumes which
have a pretend weapon attached are NOT allowable under the school’s and district's “Zero Tolerance Policy”. Please make arrangements to remove the item from the costume, or to select a
more appropriate costume for your student to wear to school. Also, please make sure your child
brings a change of clothes to change into after the parade. Please make sure the costumes are
safe for continuous movement around the school grounds, as well as appropriately covering the
body. School Dress code applies. Thanks for helping us to have a fun, entertaining time during
our Halloween parade while minimizing distractions for the rest of the school day. We appreciate your support!

Absences Cost the School Money

Red Ribbon Week

We tallied the absences for the month of September and found we had a total of 122. For
each absence, we lose approximately $41.00 in
revenue from the state for a total of
$5,002.00, and this is just for the first
month of school! This greatly impacts our educational programs for all students. Please be
sure your child is in school unless they are ill.

Red Ribbon Week is October 23—27 and it is a
campaign to celebrate a healthy, drug-free
lifestyle. The campaign will start on Monday
and our teachers will pass out Red Ribbon
wristbands. The week will continue with activities designed to remind our students about the
importance of being drug free.

PARENTS PLEASE REMEMBER TO BE RESPECTFUL TO OUR NEIGHBORS. DO NOT
block driveways, move trash cans, or turn in their driveways. Follow the law and don’t use your
cell phones when driving, be cautious and watchful of students when coming through our parking lot. The neighbors have been advised to call the police when their property is being disrespected.
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CHÀO MỪNG ĐẾN MỘT NĂM THÚ VỊ!!
Tháng chín là một tháng tuyệt vời theo rất nhiều cách và rất nhiều điều đã được
thực hiện. Tôi tiếp tục nhận xét học sinh tiếp thụ nhanh như thế nào vào các học
tập và thói quen. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động thường nhật trong trường
học và điều quan trọng là quý vị tiếp tục thực hiện các hoạt động thường ngày ở
nhà bao gồm bữa ăn sáng hàng ngày và nơi yên tĩnh để làm bài tập ở nhà, thưởng
thức đọc sách ít nhất 20 phút mỗi đêm, sẵn sàng quần áo đi học vào buổi tối
trước để buổi sáng không phải vội vã, và cuối cùng là được một giấc ngủ ngon.

Kathy Davis, Principal
714-375-6227
davisk@fvsd.us

Làm việc với con em của quý vị để tạo các thói quen này để các con em biết thực
hiện một cách độc lập thúc đẩy sự tự lập và có công hiệu trong việc hƯớng dẫn
cho con em tự kiểm soát các khía cạnh thích hợp của cuộc sống của con em. Điều
này cũng phù hợp với sự phát triển đối với trẻ em ở lứa tuổi cơ bản.

Những kỳ vọng về hành vi
Nghiên cứu cho thấy rằng khi kỳ vọng hành vi được xác lập rõ ràng và giảng dạy, hành vi
của trẻ em bị ngăn chặn hoặc giảm bớt. Chúng ta không thể cho rằng trẻ em biết được
kỳ vọng, quy tắc của chúng ta hoặc những cách thích hợp để cư xử ở những môi trường
khác nhau.
Trẻ em sẽ được học các hành vi thích hợp khi chúng được tạo mẫu và thực hành phù
hợp. Làm thế nào để dạy cho hành vi là gì? Chúng tôi làm theo các bước cơ bản giống
nhau khi giảng dạy hành vi như chúng tôi muốn giảng dạy bất kỳ kỹ năng mới, đặc biệt là
các học giả. Chu kỳ giảng dạy sẽ như sau: Cho biết> Hiển thị> Thực hành> Phản hồi> Ôn lại
>.
Hãy suy nghĩ về bất kỳ kỹ năng mới mà bạn đã học được hoặc bạn đã dạy cho người khác
và suy nghĩ về các bước khác nhau trong chu trình giảng dạy. Điều quan trọng là phải
vượt qua các giai đoạn kể và giới thiệu và cho trẻ thực hành và phản hồi về việc chúng đã
làm như thế nào, giống như khi chúng ta gặp lỗi về học hành, nếu trẻ mắc phải lỗi hành vi,
chúng ta sẽ dạy lại những kỳ vọng này.
Chúng tôi khuyến khích bạn xác định và giảng dạy kỳ vọng của bạn ở nhà giống như
chúng ta làm ở trường để trẻ biết chính xác những gì họ nên làm và cách chúng nên làm
điều đó. Điều này giúp ngăn ngừa hành vi không thích hợp xảy ra. Sẽ rất hữu ích khi sử
dụng các kỳ vọng của trường khi giảng dạy con em quý vị những kỳ vọng ở nhà

Những điều đặc biệt
cần chú ý:



Ngày 23 tháng 10
FVSD tranh đấu Golf




23 đến 27 tháng 10
Tuần Ri Băng Đỏ




Ngày 26 tháng 10 - Đêm
Chung Vui
STEAM với gia đình




30/10 đến 3/11
Những Ngày Họp

CHÀO ĐÓN TRỞ LẠI!!

Học Sinh Nhận Giải Thưởng White Tigers trong Tháng 9
Kailey Nguyen
Elias Guard
Logan Woods
Vanessa Nguyen
Leonardo Galvan
Paige Dinh
Ava Daley
Chloe Nguyen
Reese Zarzana
Ryan Fortner

Alaine Nguyen
Molly Lambert
Sarah Kennedy
Jimmy Lang
Vianna Tran
Reese Nguyen
Tai Roque
Kevin Do
Cole Andrews
Derek Bathan

Travis Thai
West Hoang
Allison Phan
Audrey Cao
Rubygrace Fauscette
Irelynne Martinez
Dane Zisko
Chloe Im
Ryan Zarzana
Malea Zisko

Lilian Nguyen
Angelina Kaczmarek
Matthew Miller
Landen Tran
Ethan Dinh
Gavin Soni
Alma Lennert
Isaac Lieu
Darby McDonald

NHỚ GHÉ XEM TRƯƠNG MỤC TWITTER MỚI CỦA CHÚNG TÔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Tamuratigers@tamuratigers

NGUYÊN TẮC VỀ HALLOWEEN
Tamura sẽ tổ chức cuộc diễn hành Halloween hàng năm vào ngày 31 tháng 10. Khi Halloween tiến đến, hãy
dành thời gian để xem xét lại trang phục của học sinh có phù hợp với trường học hay không. Trang phục có vũ
khí giả vờ không được chấp nhận theo "Chính sách Không Khoan Dung" của trường và học khu. Hãy soạn lại
để loại bỏ những thứ này ra khỏi trang phục, hoặc để chọn một trang phục thích hợp hơn cho học sinh của quý
vị để mặc đến trường học. Ngoài ra, hãy nhớ mang cho con của bạn quần áo để thay đổi sau cuộc diễn hành.
Và các trang phục phải được thoải mái an toàn với những cử động liên tục xung quanh sân trường, cũng như
phải được che phủ toàn thân một cách hợp lý. Áp dụng nguyên tắc của trường về trang phục. Cảm ơn quý vị đã
giúp chúng tôi có một ngày vui vẻ, giải trí trong cuộc diễn hành Halloween của chúng tôi, giúp giảm thiểu
những phiền phức cho phần còn lại của ngày học. Chúng tôi thành thật cám ơn sự hỗ trợ của quý vị!

Vắng mặt sẽ làm cho trường mất ngân khoảng
Chúng tôi đếm lại những học sinh vắng mặt trong tháng 9

Tuần Ri Băng Đỏ
Tuần lễ Ri Băng Đỏ là ngày 23 đến 27 tháng 10 và đây là

và thấy rằng chúng tôi có tổng cộng 122 người. Mỗi lần

một chiến dịch để tuyên dương lối sống lành mạnh, không

tiên của năm học! Điều này ảnh hưởng lớn đến các chương

Tuần lễ sẽ tiếp tục với các hoạt động được thiết kế để

vắng mặt, chúng tôi sẽ mất khoảng 41 đô la nhà nước cung có ma túy. Chiến dịch sẽ bắt đầu vào thứ Hai và các giáo
viên của chúng tôi sẽ phát ra vòng đeo tay Red Ribbon.
cấp, tổng số tiền $5,002, và đây chỉ là trong tháng đầu
trình giáo dục của chúng tôi dành cho tất cả học sinh. Xin nhắc nhở học sinh của chúng ta về tầm quan trọng của việc
hãy nhớ cho con em của quý vị đến trường trừ khi các em không dùng ma túy.
bị đau ốm.

PHỤ HUYNH XIN LÀM ƠN HÃY TÔN TRỌNG HÀNG XÓM CỦA CHÚNG TA. ĐỪNG chặn
đường lái xe, di chuyển thùng rác hoặc lái vào driveways của họ. Tuân theo luật pháp và không sử dụng
điện thoại di động khi lái xe, hãy thận trọng và coi chừng học sinh khi quẹo vào bãi đậu xe của chúng tôi.
Những người hàng xóm đã cảnh cáo là sẽ gọi cho cảnh sát khi nào phạm vi nhà của họ bị coi thường.

