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3-7 Tuầ n ho ̣p phu ̣ huynh
Không có MIE, 1:30 Tan
ho ̣c Thứ Hai-Thứ Năm
7 Ngày nghỉ cho ho ̣c sinh
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18 Cuô ̣c ho ̣p Hô ̣i Đồ ng
Trường/ELAC, 3:15pm
20 Great American Shake
Out
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1 Cuô ̣c ho ̣p PTA 3:15pm
3 Ngày Chu ̣p Ảnh la ̣i
11 Lễ Cựu Chiế n Binh—
Ngày nghỉ ho ̣c
21-25 Tuầ n lễ Ta ̣ Ơn —
Ngày nghỉ ho ̣c
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Chủ Tich
̣ PTA: Yasmin Maestr o
(626)287-0512

Tin Nhắ n của Hiêụ Trưởng

Hoan Nghênh năm ho ̣c 2016-2017 ta ̣i Trường Tiể u Ho ̣c Roosevelt ! Chúng tôi rất
mong muốn được làm việc cùng nhau để làm cho năm học này có một trải
nghiệm học tập thú vị cho tất cả mọi người!
Học sinh tại Roosevelt được khuyến khích cố gắ ng ho ̣c tâ ̣p và làm theo 5 quy tắc
ứng xử 'Như'.
Một Học Sinh có Trách Nhiê ̣m Một Học Sinh Tôn Trọng
Một Học Sinh Giải Quyế t Vấ n Đề Giỏi
Một Học Sinh có Quyế t Đinh
̣ Đúng Đắ ng & Một Học Sinh An Toàn
Để hỗ trơ ̣ sự an toàn của ho ̣c sinh, chúng tôi yêu cầ u quý vi ̣tuân thủ theo luâ ̣t lê ̣
giao thông và các dấ u hiê ̣u đường phố khi đi bô ̣ đế n trường. Xin vui lòng sử du ̣ng
đường đi bô ̣ ta ̣i gố c đường Broadway hoă ̣c Frandsen. Hãy tuân thủ tấ t cả các quy
tắ c đâ ̣u xe. Quý vi ̣chỉ có thể cho các em lên hoă ̣c xuố ng xe trong khu vực có
đường màu trắ ng. Baĩ đâ ̣u xe San Gabriel
Cảnh Sát Giao Thông sẽ viế ng thăm Roosevelt và sẽ pha ̣t nế u ai đâ ̣u xe không
đúng quy đinh.
̣ Cảnh Sát sẽ chu ̣p ảnh xe của quý vi ̣nế u quý vi ̣có hành vi trái
phép trên đường Walnut Grove và trong khu vực trường ho ̣c. Điề u này bao gồ m
viê ̣c que ̣o trái trái phép “NO LEFT Turn” cho cả hai đường ra từ phiá trường ho ̣c.
Hãy tham gia với chúng tôi vào Hô ̣i Nghi ̣Buổ i Sáng mỗi Thứ Sáu hàng tuầ n.
Học Sinh Giỏi trong Tháng
Mỗi tháng, các giáo viên sẽ lựa cho ̣n hai ho ̣c sinh đa ̣t đươ ̣c đă ̣c điể m nhân vâ ̣t
trong tháng
Caught Being Good
Các ho ̣c sinh sẽ nhâ ̣n đươ ̣c vé khi ho ̣ làm mô ̣t viê ̣c gì tố t cho ho ̣ hoă ̣c những
người ba ̣n trong lớp.
Dinh Dưỡng & An Toàn
Việc lựa chọn thông minh trong an toàn thực phẩm của chúng tôi là rất quan
trọng
Sách Trong Tháng
Trong Tháng 9, chúng tôi đang đo ̣c sách Have you Filled a Bucket Today? bởi
Carol McCloud, để tiề m hiể u về đă ̣c điể m nhân vâ ̣t với tính cách Tử Tế &
Thương Ha ̣i
Trong Tháng 10, chúng tôi sẽ đo ̣c sách Thank you Mr. Falker, bởi Patricia Polacco, để nâng đỡ sự viê ̣c Không Bắ t Na ̣t mo ̣i người
Cuố n sách của Tháng 11 là The Giving Tree, bởi Shel Silverstein, để nhắ c nhở
ho ̣c sinh có lòng biế t ơn và nhớ phải biế t chia sẻ.

Tin Nhắ n của Hiêụ Phó
Công Nghê ̣ Điêṇ Toán

Hoan nghênh trở la ̣i với Roosevelt trong năm ho ̣c 2016-2017! Chúng tôi rất tự hào
thông báo
rằng Roosevelt đã thực hiện một kế hoạch công nghê ̣ 1 đố i 1 cho tất cả các lớp TK-5 của chúng tôi. Tất cả các học sinh sẽ có
thiết bị riêng của họ để sử dụng cho viê ̣c ho ̣c hàng ngày ở trường. Thiế t bi ̣ công nghê ̣ đã đươ ̣c phân phát theo tầ ng lớp. Lớp TK
đế n Lớp Mô ̣t đang sử du ̣ng iPads, và Lớp 2-Lớp 5 đang sử du ̣ng máy tiń h chrome books. Cùng với giáo viên phát triển chuyên
nghiệp, Roosevelt cung cấp các chương trình tuyệt vời và các ứng dụng học tâ ̣p mà sẽ nâng cao thành tích học sinh thông qua
việc thực hiện các công nghệ trong lớp học. Không chỉ công nghê ̣ gắ n liề n với các chương triǹ h giảng da ̣y, mà chúng cũng sẽ có
nhiề u ứng du ̣ng hỗ trơ ̣ các ho ̣c sinh tăng cường trình đô ̣ ho ̣c tâ ̣p và chuẩ n bi ̣ cho ho ̣ sẵn sàng cho bài thi đánh giá CAASPP của
lớp 3-5 vào cuố i năm ho ̣c. Một số ví dụ về các chương trình học tập thích ứng mà chúng tôi đang sử du ̣ng là những chương trình
Dream-box và Aleks. Hai chương trình toán ho ̣c đươ ̣c thiế t lâ ̣p để thić h ứng cho tấ t cả kiể u ho ̣c tâ ̣p của ho ̣c sinh. Điề u này có
nghiã là tấ t cả ho ̣c sinh sẽ ho ̣c theo trình đô ̣ ho ̣c của ho ̣ và ho ̣ sẽ xem xét khả năng và thực hành những kỹ năng chưa có để làm
giàu trình đô ̣ của ho ̣. Ngoài ra, những chương trình này thách thức ho ̣c sinh để đa ̣t đươ ̣c cấ p đô ̣ cao hơn trong ho ̣c tâ ̣p. Tấ t cả ho ̣c
sinh sẽ tiế p tu ̣c sử du ̣ng Accelerated Reader và Raz Kids để tăng cường các kỹ năng viế t và đo ̣c sách thành tha ̣o của ho ̣. Chúng
tôi rấ t là phấ n khởi để cung cấ p tỷ lê ̣ công nghê ̣ 1-1 cho tấ t cả ho ̣c sinh. Chúng tôi hy vo ̣ng sẽ có mô ̣t năm ho ̣c thâ ̣t tuyê ̣t vời.

Xin lưu ý: Giúp Đỡ Con Quý Vi Tha
̣
̀ nh Công ta ̣i Trường Ho ̣c

Để giúp đỡ con quý vi ̣ thành công ta ̣i trường ho ̣c, điều quan trọng là các bậc phu ̣ huynh nên xây dựng một thói quen đi học
chuyên cần sớm trong cuộc số ng. Bắt đầu từ lớp mẫu giáo chuyển tiếp, vắng mặt quá nhiề u có thể khiến trẻ rơi lại phía sau.
Những thói quen bắt đầu ở tuổi thiế u nhi sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của họ trong trường. Hãy đảm bảo rằng con quý vị
thiế t lâ ̣p một thói quen thường xuyên vào buổ i sáng và đến trường trước khi chuông trường lúc 08:25. Chuông reo lần thứ hai lúc
08:30 và lớp học sẽ nhanh chóng bắt đầu. Xin lưu ý về giao thông trên đường Walnut Grove. Haỹ ta ̣o ra mô ̣t mu ̣c tiêu để đế n
trường trước 15 phút giờ quy đinh
̣ để các em không bi ̣trễ ho ̣c.
Chân thành cám ơn sự hỗ trơ ̣ của mo ̣i người!

Tin Nhắ n của Hô ̣i PTA

Hoan nghênh đế n với năm ho ̣c 2016-2017! Chúng tôi có nhiều cơ hội thú vị để ta ̣o một năm tuyệt vời cho các em ho ̣c
sinh. Mục tiêu của chúng tôi là làm việc với nhau để nâng cao kinh phí cần thiết để tạo ra những trải nghiệm đặc biệt.
Chúng bao gồm các chuyến dã ngoại và hội đồng trong đó mở rộng việc giáo dục con em chúng ta. Chúng tôi cũng có
cơ hội để lên kế hoạch cho các sự kiện đáng nhớ để làm cho năm học vui vẻ và thú vị. Chúng tôi không thể làm được
điều này nế u không có sự giúp đỡ của mo ̣i người! Phải mất nhiề u nỗ lực để thực hiê ̣n những sự kiện này thành hiện
thực. Hãy thực hiê ̣n cùng nhau để tiế p tu ̣c ưu tiên cho con em miǹ h! Xin tham gia cùng chúng tôi vào cuô ̣c ho ̣p Ngày
6 Tháng 9 và Ngày 11 Tháng 10 lúc 3:15 trưa. Chúng tôi hy vo ̣ng đươ ̣c gă ̣p mo ̣i người ta ̣i cuô ̣c ho ̣p!

Chương Trin
̀ h Âm Nha ̣c của Roosevelt
Chương trình MIE đã đươ ̣c mỡ rô ̣ng trong năm ho ̣c này và hiê ̣n ta ̣i phu ̣c vu ̣c cho TẤT CẢ các em ho ̣c sinh từ lớp TK
cho đế n lớp 5 với sự giảng da ̣y âm nha ̣c hàng ngày. Các lớp học và nhân sự được tái cấu trúc để cung cấp cho mỗi
học sinh một "thời kỳ cơ bản," mà mỗi học sinh sẽ được học để làm chủ một công cụ, hát trong dàn đồng ca cấp lớp,
và chơi trong một bộ quần áo đồng bộ gõ cấp lớp. Ho ̣c sinh lớp 1-3 sẽ ho ̣c violin, trong khi ho ̣c sinh lớp 4-5 có thể lựa
cho ̣n sáo, kèn clarinet, kèn trumpet, kèn hai ố ng trombone, violin, hoă ̣c cello để ho ̣c thêm. Ngoài ra đố i với tiế t học cơ
bản, ho ̣c sinh có thể tham gia vào “Tiế t Ho ̣c Tự Cho ̣n”, và lựa cho ̣n các lớp ho ̣c nha ̣c như đàn Ukulele, đàn Guitar,
Handbells, hát đồng diễn, Preband, Chamber Ensembles, Rock Band, Latin Percussion, Musical Theater, và hơn thế
nữa!
Buổ i trin
̀ h diễn đầ u tiên của năm ho ̣c se ̃ đươ ̣c tổ chức vào Thứ Năm, 23 Tháng 12 ta ̣i Trường Roosevelt. Se ̃ có
hai buổ i biể u diễn: 10:00am – ho ̣c sinh lớp 1, 2, và 3 sẽ biể u diễn, 2:00pm – Lớp TK, Kinder, ho ̣c sinh lớp 4, và 5 sẽ
biể u diễn. Chúng tôi hy vo ̣ng đươ ̣c gă ̣p gỡ mo ̣i người!

HƯỚNG DẪN DINH DƯỠ NG

Tấ t cả trường tiể u ho ̣c trong ho ̣c khu SGUSD điề u đang tuân thủ theo Hướng Dẫn Dinh Dưỡng của Tiể u Bang và
Liên Bang mới. Điều quan trọng là phục vụ phầ n thức ăn có kích cỡ nhỏ và hạn chế chất béo, đường và muối.
Điều này có ý nghiã gì đố i với quý vi ̣ và các em?
Trường Tiể u Ho ̣c trong ho ̣c khu SGUSD đã kế t thúc các buổ i tiê ̣c liên hoan liên quan đế n sinh nhâ ̣t ta ̣i trường ho ̣c.
Xin đừng mang bánh cupcakes hoă ̣c pizza đế n trường. Chúng tôi vẫn ăn mừng sinh nhâ ̣t của các em, nhưng sẽ không
có thực phẩ m trong buổ i tiê ̣c. Lớp ho ̣c đã đươ ̣c ha ̣n chế cho 3 buổ i liên hoan mỗi năm. Điề u này sẽ đươ ̣c quyế t đinh
̣
bởi giáo viên của các em. Ho ̣c sinh sẽ không đươ ̣c phép mang theo bánh chips, ke ̣o, hoă ̣c những món ăn nhe ̣ không
lành ma ̣nh đế n trường. Nước Gatorade và những nước ngo ̣t không đươ ̣c cho phép. Hãy cung cấ p cho các em mô ̣t chai
nước suố i hoă ̣c ho ̣ có thể sử du ̣ng ố ng phun nước ta ̣i trường.
Quý vi ̣có thể viế ng tham trang ma ̣ng www.healthiergeneration.org/smartsnacks để sử du ̣ng máy tính thông minh thực
phẩ m ở bước thứ 3 để giúp đỡ quý vi ̣xác đinh
̣ nế u thực phẩ m của quý vi ̣là mô ̣t sự lựa cho ̣n lành ma ̣nh.
Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của mọi người!

Vườn Rau Ho ̣c Sinh của Roosevelt
Vườn Rau Ho ̣c Sinh của Roosevelt đã là mô ̣t sự thành công rấ t lớn trong năm ho ̣c trước. Ho ̣c sinh lớp TK, Kinder, và
Lớp 1 đã trồ ng bí xanh, ớt xanh, cà chua, đậu đũa và đậu. Ho ̣c sinh vui thích xem cây rau của họ phát triển và ăn các
loại rau khác nhau. Cô Martinez đã khởi đầ u về viê ̣c làm vườn bằ ng cách đăng ký cho Quỹ Tài Trơ ̣ Vườn Rau. Chúng
tôi đã nhâ ̣n đươ ̣c mô ̣t tờ chi phiế u tri ̣ giá $1000 từ Consumer Wellness Center và $500 từ Women’s Division of San
Gabriel Chamber of Commerce. Cả hai khoản tài trợ đã giúp chúng tôi mua hạt giống, vật tư, và một nhà kho mới từ
Tuff Shed để giữ thiết bị làm vườn của chúng tôi. Mô ̣t câu CÁM ƠN! Đế n với Jim Morabito từ Tuff Sheds đã giúp đỡ
chúng tôi đă ̣t hàng nhà kho và đã tă ̣ng bức tranh miễn phí!
Chúng tôi muố n mỡ rô ̣ng vườn rau trong năm ho ̣c này, như thế ho ̣c sinh lớp 2 và 3 có thể cùng tham gia vào sự kiê ̣n
vui nhô ̣n này và thử ăn các loa ̣i rau củ.
Để đa ̣t được điều này, chúng tôi cầ n sự hỗ trợ của quý vi!̣ Xin quyên góp vài thứ như sau:
Chúng tôi sẽ cầ n ván ép, đinh, và các du ̣ng cu ̣ để làm vườn. Chúng tôi cũng cầ n thêm đấ t trồ ng tro ̣t, ha ̣t giố ng, và
găng tay với kích thước trẻ em. Chúng tôi rấ t biế t ơn những đóng góp mà quý vi ̣cung cấ p cho sự viê ̣c này. Mô ̣t thành
viên từ Pasadena Boy Scouts sẽ làm viê ̣c về Dự Án Eagle để giúp đỡ chúng ta xây dựng giường vườn mới. Nế u quý
vi ̣ muố n tiǹ h nguyê ̣n tham gia vào hoa ̣t đô ̣ng vườn rau của các em trong giờ ho ̣c, xin đế n văn phòng để hoàn thành
Mẫu Đơn Tiǹ h Nguyê ̣n. Xin cám ơn!

