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ĐÓN CHÀO ĐẾN MỘT NĂM HỌC PHẤN KHỞI !!
Tháng Chín là một tháng tuyệt vời trong nhiều phương diện và rất nhiều việc đã
được hoàn thành. Tôi giữ sự lưu ý việc học sinh ổn định trong học tập và các thói
quen một cách nhanh chóng như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục với thói quen của
chúng tôi trong trường học và điều quan trọng là quý vị tiếp tục cố gắng giữ thói
quen ở nhà bao gồm một bữa ăn sáng đầy đủ mỗi buổi sáng và một nơi yên tĩnh để
làm bài tập, đọc để thưởng thức ít nhất 20 phút một đêm, sẵn sàng để đến trường
từ đêm trước nên buổi sang không bị vội vã, và cuối cùng là được một giấc ngủ
ngon. Làm việc với con của bạn để phát triển những thói quen để chúng thực hiện
một cách tự lập thúc đẩy sự tự túc và có hiệu quả trong việc cung cấp cho chúng
quyền kiểm soát các khía cạnh thích hợp trong cuộc sống của chúng. Đây cũng là
sự phát triển thích hợp cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học.
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Nghiên cứu cho thấy rằng khi những kỳ vọng về hành vi được thiết lập rõ ràng và
Red Ribbon Week
giảng dạy, vấn đề hành vi của trẻ em được ngăn chặn hoặc giảm bớt. Chúng tôi không thể
phỏng đoán rằng trẻ em biết những kỳ vọng của chúng tôi, những quy tắc hoặc những
 24– 28 Tháng 10
cách thích hợp để hành xử trong các tình huống khác nhau.
Họp phụ huynh
Trẻ em sẽ học những hành vi phù hợp khi chúng thấy được gương mẫu và thực
 Thùng đựng báo đặt tại bãi đậu
hành phù hợp. Dạy hành vi có nghĩa là gì? Chúng tôi thực hiện theo các bước cơ bản
xe suốt năm - vui lòng tặng giấy
tương tự khi dạy hành vi như chúng ta sẽ dạy cho bất kỳ kỹ năng mới nào, đặc biệt là học
báo
vấn. Chu trình giảng dạy như sau: Kể chuyện> Cho thấy> Thực hành> Phản hồi> Giảng
dạy lại>.
Hãy suy nghĩ về bất kỳ kỹ năng mới nào quý vị đã học hay quý vị đã dạy cho
người khác và suy nghĩ về các giai đoạn khác nhau trong chu trình giảng dạy. Nó rất quan CHÀO ĐÓN SỰ TRỞ LẠI!
trọng để chuyển từ kể chuyện và cho thấy và cung cấp cho trẻ em nhiều sự thực tập và
thông tin phản hồi về cách các em đã làm, cũng giống như chúng tôi phải làm với một lỗi
về học vấn, nếu một đứa trẻ có một lỗi về hành vi, chúng tôi tiến hành vào việc giảng dạy
lại những sự kỳ vọng.
Chúng tôi khuyến khích quý vị định nghĩa và giảng dạy về kỳ vọng của quý vị ở
nhà giống như chúng tôi làm ở trường để các em biết chính xác những gì chúng cần phải
làm và chúng nên làm điều đó thế nào. Điều này giúp ngăn ngừa hành vi không phù hợp
xảy ra. Nó có thể là hữu ích để sử dụng những kỳ vọng toàn trường khi giảng dạy cho con
của quý vị những kỳ vọng ở nhà của quý vị.
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NHỚ VÀO XEM TRANG MẠNG MỚI CỦA CHÚNG TÔI
tamura.fvsd.us

Nó luôn được cập nhật với các tin tức hiện tại, các sự kiện và lịch trình đầy đủ cho năm học.
NHỮNG HƯỚNG DẪN cho HALLOWEEN

Tamura sẽ tổ chức cuộc diễn hành Halloween hàng năm vào ngày 31 tháng 10. Halloween sắp đến,
hãy dành thời gian để xem xét nếu trang phục của học sinh là thích hợp cho trường học. Trang phục
mà có một vũ khí giả đính kèm là KHÔNG cho phép với "Zero Tolerance Policy" của trường và học
khu. Hãy sắp xếp để loại bỏ các vật thể từ trang phục, hoặc chọn một bộ trang phục thích hợp hơn cho
học sinh của quý vị để mặc đến trường. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng con quý vị mang theo một bộ
quần áo để thay đổi sau cuộc diễn hành. Hãy chắc chắn rằng những bộ trang phục rất an toàn cho sự
di chuyển liên tục xung quanh sân trường, cũng như thích hợp che thân. Luật về Y Phục được áp
dụng. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi có một niềm vui, thời gian giải trí trong cuộc diễn hành Halloween
của chúng tôi trong khi giảm thiểu sự xao lãng cho phần còn lại của ngày học. Chúng tôi cảm kích sự
hỗ trợ của quý vị!
Sự Vắng Mặt Làm Cho Trường Mất Ngân Quỹ

Tuần Lễ Red Ribbon

Chúng tôi đếm những lần vắng mặt trong Tháng Chín và
biết được là chúng tôi đã có tổng cộng 190 lần vắng mặt,
mỗi lần vắng mặt, chúng ta mất khoảng $41.00 trong
ngân quỹ từ tiểu bang với một tổng số là $7,790.00, và
điều này chỉ trong tháng đầu tiên của trường! Vấn đề này
ảnh hưởng lớn các chương trình giáo dục của chúng tôi
cho tất cả học sinh. Hãy vui lòng chắc chắn cho con quý
vị đến trường, trừ khi các em bị bệnh.

Tuần lễ Red Ribbon từ ngày 24 đến ngày 28 Tháng 10
và nó là một chiến dịch để kỷ niệm một lối sống lành
mạnh, không có ma túy. Chiến dịch sẽ bắt đầu vào
Thứ Hai và các giáo viên của chúng tôi sẽ phát dây
đeo cổ tay Red Ribbon. Tuần lễ sẽ tiếp tục với các
hoạt động được thiết kế để nhắc nhở học sinh về tầm
quan trọng của việc không sử dụng ma túy.

XIN PHỤ HUYNH NHỚ TÔN TRỌNG ĐẾN HÀNG XÓM CỦA CHÚNG TA. ĐỪNG chặn đường lái
xe vào, đường di chuyển các thùng rác, hoặc quẹo vào trong đường lái xe của họ. Tuân theo pháp luật và
không sử dụng điện thoại di động của quý vị khi lái xe, phải thận trọng và cảnh giác đối với học sinh khi lái xe
qua bãi đậu xe của chúng tôi. Những người hàng xóm đã được khuyên nên gọi cảnh sát khi tài sản của họ đang
bị thiếu tôn trọng.

