Bản Tin Roosevelt
Tháng 2/
Thang 3 2017
Sự Kiê ̣n Tháng 2:
7 Cuô ̣c ho ̣p PTA 3:15pm
trong phòng 203
10 Đêm Xem Phim Gia Đình
PTA 6:00pm trong
Cafeteria
13 Sinh nhâ ̣t Lincoln—Nghỉ
ho ̣c
15 Chu ̣p ảnh Mùa Xuân
(Chỉ dành cho TK –lớp 4)
16 Đêm Shakey PTA
4:30—7:30pm
17 Cà phê cùng Hiê ̣u Trưởng
8:45am trong phòng 5
20 Lễ Tổ ng Thố ng—Nghỉ ho ̣c
21 Cuô ̣c ho ̣p SSC/ELAC
3:15pm trong phòng 203
24 Đơṭ thanh toán tiề n cuố i
cùng cho Tra ̣i Khoa Ho ̣c8:00am trước cửa Văn
Phòng
Sự Kiê ̣n Tháng 3:
2 Đêm Thông Tin TK &
Kinder 6:30pm @ Trường
Jefferson
7 Cuô ̣c ho ̣p PTA 3:15pm
trong phòng 203
7 Khố i lớp 5 tham quan
trường JMS
8 Chu ̣p ảnh lớp 5
10 Cuô ̣c ho ̣p Phu ̣ Huynh
CAASPP 8:45am trong
phòng 5
17 Bản Báo Cáo Tam Cá
Nguyê ̣t Thứ Hai đươc̣ gửi
về nhà
21 Hô ̣i Nghi ̣Trao Thưởng
Lớp 1-3 1:30pm
Lớp 4-5 2:30pm
21 Cuô ̣c ho ̣p SSC/ELAC
3:15pm trong phòng 203
24 Đêm Xem Phim Gia Đình
PTA 6:00pm trong
Cafeteria
28-31 Tra ̣i Khoa Ho ̣c cho lớp 5
31 Không có lớp Âm Nha ̣c
MIE

Hiêụ Trưởng: Cheryl Labanaro Wilson
Hiêụ Phó: Darci Coppolo
Quản Lý Văn Phòng: Sonia Ulloa
Điề u Phố i Viên MIE: Samantha Theisen
Chủ Tich
̣ PTA: Yasmin Maestro
(626)287-0512

Tin Nhắ n từ Hiêụ Trưởng
Là hiệu trưởng của Roosevelt trong bốn năm qua, tôi đã luôn luôn tự
hào về các học sinh, giáo viên, và gia đình của chúng tôi. Roosevelt là mô ̣t
trường ho ̣c tuyê ̣t vời với đô ̣i ngũ nhân viên quan tâm và khuyế n khích các
ho ̣c sinh tham gia tić h cực vào viê ̣c ho ̣c tâ ̣p và trở thành mô ̣t công dân tố t.
Gia đình của chúng tôi đã rấ t quan tâm và hỗ trơ ̣ tham gia vào viê ̣c ho ̣c của
các em ho ̣c sinh. Vào cuố i năm ho ̣c 2016, những nổ lực và những thành
tựu của chúng tôi đã đươ ̣c công nhâ ̣n. Vào 14 Tháng 12, Roosevelt đã trải
qua mô ̣t cuô ̣c kiể m kê Chương Triǹ h Giám Sát Liên Bang (FPM). Cuô ̣c
kiể m kê này đươ ̣c thực hiê ̣n bởi nhà nước và nhâ ̣n xét để giám sát Title I và
Chương Trình Anh Ngữ của Roosevelt.
Tôi tự hào thông báo rằ ng Roosevelt đã trải qua sự kiể m kê này với
0 lỗ i phát hiê ̣n. Chúng tôi đã đáp ứng tấ t cả các yêu cầ u của nhà nước cho
hai chương triǹ h. Đoàn đánh giá đã rấ t ấ n tươ ̣ng với trường, cơ sở, ho ̣c
sinh, và đô ̣i ngũ nhân viên của chúng tôi. Ho ̣ nhâ ̣n xét rằ ng, “Roosevelt là
một trong những trường tốt nhất mà họ đã nhìn thấy! Học sinh của chúng
tôi rấ t hạnh phúc, được tôn trọng, và rất thân thiện. Các em học sinh được
tham gia vào các hoạt động trong lớp và đã có bằng chứng rõ ràng rằng
tất cả các lớp học có một mức độ cao trong học tập. "
Rấ t chân thành cám ơn đế n đô ̣i ngũ nhân viên nhà trường cho sự nỗ
lực của ho ̣ trong viê ̣c đưa Roosevelt trở thành mô ̣t trường xuấ t sắ c. Và
cũng xin cám ơn đế n với Hô ̣i Nghi Hô
̣ ̣i Đồ ng Trường và các thành viên
trong Ban Tư Vấ n Anh Ngữ đã dành thời gian để xem xét các chương trình
Title I và chương triǹ h Anh Ngữ, cung cấ p thêm ý tưởng trong viê ̣c xây
dựng kế hoa ̣ch ho ̣c tâ ̣p, và tham gia vào cuô ̣c phỏng vấ n FPM. Và xin cám
ơn đế n quý vi phu
̣
̣ huynh đã hỗ trơ ̣ cho các em ho ̣c sinh và trường của
chúng ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho Roosevelt tỏa sáng!

Học sinh ghi danh mới cho 2017-18
Bắt đầu Thứ Ba 14 tháng 2, năm 2017
Thứ hai thứ sáu
Buổi sáng: 8:30-11:00am
Buổi chiều: 1:00-3:30pm

Tin Nhắ n từ Hiêụ Phó

Đi Ho ̣c Thường Xuyên
Đi ho ̣c thường xuyên rấ t là quan tro ̣ng! Điề u này bao gồ m cả viê ̣c nghỉ ho ̣c, đi ho ̣c trễ, hoă ̣c ra về
sớm. Mỗi phúc mà ho ̣c sinh bỏ lỡ, sẽ ảnh hưởng đế n viê ̣c ho ̣c tâ ̣p và tiế n đô ̣ của các em. Xin vui
lòng đảm bảo các em đi ho ̣c đúng giờ và đă ̣c các cuô ̣c heṇ sau giờ ho ̣c
Chúng tôi sẽ gửi thư và tổ chức các cuô ̣c ho ̣p cho những ho ̣c sinh thường xuyên vắ ng mă ̣t và đi trễ,
vì điề u này liên quan đế n Chương Triǹ h Trố n Ho ̣c Mañ Tiń h (ACT). Tấ t cả ho ̣c sinh ta ̣i Roosevelt
rấ t tươi sáng và có tiề m năng để thành công, tuy nhiên các em cầ n phải đi ho ̣c để đa ̣t đủ tiề m năng
của ho ̣. Chúng tôi cầ n sự hỗ trơ ̣ của quý vi ̣để thực hiê ̣n điề u này!

Tin Nhắ c từ Hô ̣i Phu ̣ Huynh PTA
Vui lòng giúp đỡ Roosevelt kiế m thêm tiề n cho các hoa ̣t đô ̣ng bằ ng cách
thu thâ ̣p Box Tops cho nhañ giáo du ̣c về các mă ̣t hàng tham gia. Haỹ mang
Box Tops đế n trường và đă ̣c chúng trong phong bì lớp ho ̣c của ba ̣n.
Ngày sưu tập tiếp theo của chúng tôi sẽ là Thứ 6, 24 Tháng hai .

Chúng tôi sẽ tổ chức mô ̣t buổ i liên hoan pizza để giúp đỡ gây quỹ cho Roosevelt, vì thế hãy đưa
gia điǹ h và ba ̣n bè để gă ̣p gỡ chúng tôi ta ̣i Shakey’s.

Thứ Năm, Ngày 16 Tháng Hai
4:30 - 7:30 pm
Shakey’s sẽ đóng góp 25% giá trong thực đơn để hỗ trơ ̣ trường của chúng ta. Nế u quý vi ̣có mô ̣t
lich
̣ triǹ h bâ ̣n rô ̣n, quý vi ̣cũng có thể giúp đỡ bằ ng cách order mang về . Haỹ go ̣i trước, và quý vi ̣
có thể đế n lấ y mô ̣t cách nhanh chóng!
Xin đừng quên thời giờ và ngày, và chúng ta sẽ có mô ̣t buổ i ăn vui vẻ!
Máy Karaoke & Xổ số (mô ̣t vé cho mỗi gia điǹ h)
Điạ điể m Shakey’s :
866 E Las Tunas Dr.
San Gabriel CA 91776
Phone: (626) 285-1215

Roosevelt’s Music Immersion Experience Program

www.musicimmersionexperience.com

Hướng Dẫn Dinh Dưỡng

Thành công với nghi ̣quyế t trong năm mới
1. Hãy tập trung: Bắt đầu với một mục tiêu nà o đó mà dễ dàng để thực hiện. Ăn uống lành
mạnh, không bỏ bữa ăn sáng và lên kế hoạch ăn nhẹ của bạn. Bằng cách đó bạn không ăn quá
nhiều vào bữa ăn trưa hoặc ăn tối.
2. Chia nhỏ các bước: Bắ t đầ u bằ n g cá ch cô ̣ng thêm mô ̣t thứ c ăn là n h ma ̣nh và o bữ a ăn
sáng, ăn trưa, và bữa ăn phu ̣.
3. Hãy thử vào buổ i sáng: Bắ t đầ u mô ̣t ngà y với mô ̣t hoa ̣t đô ̣ng dễ dà n g như đi bô ̣ xung
quanh sân trường.
4. Hãy tích cực: Thay vì bỏ mô ̣t cái gì đó đi, suy nghĩ về những hành vi mới có thể giúp
bạn khỏe mạnh. Cũng giống như việc thêm một loại rau để ăn trưa, ăn tối hoặc bữa ăn nhẹ
của bạn.
5. Tạo một gơ ̣i ý: Vào ban đêm, tạo mô ̣t nhắc nhở cho chính mình. Thư c̣ hiêṇ bài tập ở
nhà của bạn và thêm một ghi chú để thực hiê ̣n mô ̣t lựa chọn tích cực ở trường.
6. Đúc một neo: Đính kèm hành vi mới của bạn đến một hoạt động mà bạn đã làm.
7. Truy tim
̀ bô ̣ la ̣c của ba ̣n: Ha ̃y tim
̀ kiế m cho miǹ h mô ̣t người ba ̣n để cù ng tham gia và o
mô ̣t chuyế n da ̣o bô ̣, để có mô ̣t bữa ăn phu ̣ cùng nhau, và giúp đỡ nhau thực hiê ̣n lựa cho ̣n tić h
cực.

Khu Vườn Ho ̣c Sinh Roosevelt

Mùa đông đang ở đây và mang la ̣i những cơn
mưa cầ n thiế t. Ho ̣c sinh của chúng tôi đã sẵn sàng
để bắ t đầ u trồ ng tro ̣t khu vườn cho mùa xuân.
Hãy kiể m tra Folder Thứ Năm của ho ̣c sinh để
biế t thêm thông tin và các hoa ̣t đô ̣ng trong lớp
ho ̣c.

