Bản Tin Roosevelt
Tháng
11/12, 2017
Sự kiện Tháng 11:
11/1 Cuộc họp Title I dành
cho phụ huynh 8:45am
& 5:30pm trong phòng 5
11/2 Ngày chụp ảnh lại
11/7 Cuộc họp PTA lúc
3:15pm trong phòng
203
11/9 Hội Thảo Phụ Huynh Wonders 8:45am
trong phòng máy tính
11/9 Đêm PTA Shakey lúc
4:00—7:00pm
11/10 Lễ Cựu Chiến Binh–
Nghỉ học
11/14 Trình bày MIE trong
cuộc họp Hội Đồng
lúc 5:30pm tại phòng
Hội Đồng của Học
Khu
11/17 Cuộc họp cùng Hiệu
Trưởng lúc 8:45am trong
phòng 5
11/20-11/24 Tuần nghỉ lễ Tạ
Ơn
Sự kiện Tháng 12:
12/5 Cuộc họp PTA 3:15pm
trong phòng 203
12/20-12/22 Không có MIE
TK—K 2:10pm
1st—3rd 2:25pm
4th—5th 3:00pm
12/20 Buổi Hòa Nhạc MIE
trong Cafeteria
TK, Kinder & 1st
9:00am
2nd & 3rd 10:30am
4th & 5th 2:00pm
12/25-1/5 Tuần nghỉ lễ mùa đông

Hiệu Trưởng: Cher yl Labanar o Wilson
Hiệu Phó: Dar ci Coppolo
Quản Lý: Sonia Ulloa
Điều Phối Viên MIE : Samantha Theisen
Hội Trưởng PTA: Casey Silver nail
(626)287-0512
www.roosevelt.sgusd.k12.ca.us
www.roosevelt.sgusd.k12.ca.us

Tin Nhắn Từ Hiệu Trưởng
Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai là là một thời gian tuyệt vời để nhớ và biết
ơn đến với gia đình, bạn bè, và đặc biệt là sức khỏe của chúng ta. Tại Roosevelt,
học sinh của chúng tôi học được một đặc
điểm nhân vật mới mỗi tháng tập trung vào
việc tạo ra các lựa chọn tốt, tin tưởng vào bản
thân và đối sử tốt với người khác. Chúng tôi
cũng theo Hướng dẫn Dinh dưỡng của Học
khu bằng cách cho trẻ ăn
vặt và nước uống lành
mạnh đến trường. Điều
quan trọng là học sinh của
chúng tôi phải chia sẻ
những gì họ đang học ở
trường. Hãy dành thời gian và hỏi thăm con em mình học
những gì và những gì họ thích thú ở trường.
Hãy để các em biết sự quan tâm của quý vị!
Hãy là một phần trong việc học tập và sự ưa thích của các
em!

2016-17 Roosevelt
Hàng năm, tất cả học sinh lớp 3-5 đều tham gia vào bài thi Khảo Sát Smarter Balance của California (SBAC). Các bài thi này đo lường hiệu xuất của học sinh
trong lĩnh vực Ngữ Văn (ELA) và Toán Học. Trong vòng 3 năm nay, học sinh
Roosevelt đã cho thấy sự cải thiện đều đặn đối với các đánh giá của Nhà nước.
Dựa trên số liệu 2016-17 California Dashboard, 32% học sinh lớp 3-5 đạt hoặc
vượt các tiêu chuẩn trong ELA, tăng 11% từ năm học 2015-16. Trong toán học,
24% học sinh lớp 3-5 đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn, tăng 2% từ năm học 201516. Tất cả các nhóm nhỏ đã tăng 5% hoặc cao hơn trong ELA và 1-2% trong
Toán.
Dữ liệu điều tra Khảo Sát Học Sinh biểu thị rằng 73% học sinh cảm thấy an toàn
tại trường học. Có một lớp 5 (25%) đã không thực hiện bài khảo sát này. 91%
học sinh rất vui sướng khi học tập ở trường và 93% cảm thấy rằng họ rất năng
động khi tham gia vào các cuộc thảo luận trong lớp học.

Những Điều Tốt Đẹp Đang Xảy Ra Tại Roosevelt!

Tin Nhắn từ Hiệu Phó
Lời Khuyên dành cho Phụ Huynh
Hãy để trẻ em biết rằng sự tham dự điều đặn là rất quan trọng:
 Sự tham dự là trách nhiệm của phụ huynh và học sinh. Cho các em biết rằng quý vị nghĩ rằng đi học hàng ngày là quan
trọng. Cho họ thấy quý vị quan tâm đến các hoạt động của trường và nói với họ rằng quý vị muốn họ học tập tốt trong
trường.
 Thói quen đi học tốt bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Đảm bảo con quý vị đi học thường xuyên và đúng giờ. Điều này giúp họ
phát triển quan điểm tích cực về trường học và tầm quan trọng của việc đi học.
Thiết lập một quy trình:
 Cho bản thân và con em quý vị đủ thời gian để sẵn sàng vào buổi sáng.
 Cung cấp cho các em đồng hồ báo thức của riêng mình. Dạy họ thiết lập và sử dụng đồng hồ báo thức.
 Đặt đồng hồ báo thức sớm hơn cho trẻ em cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho việc đi học.
 Chuẩn bị sẵn sàng trước vào buổi tối: chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng, chọn sẵn quần áo và dày, và đóng gói ba lô đi học với
bài tập, thức ăn vặt, và nước uống.
 Đặt một lịch trình đi ngủ đúng giờ. Nghỉ ngơi đúng giờ và đi ngủ sớm.
 Cung cấp thời gian học tập thường xuyên và một khu vực làm việc để làm bài tập ở nhà.
 Hạn chế và cân bằng các hoạt động ngoại khóa.
 Có kế hoạch dự phòng về thời tiết, vấn đề xe hơi hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh.

Tin Nhắn từ PTA của Roosevelt

Thiên Đường Mùa Đông
Thứ Bảy, 2 Tháng 12, 2017
10:00 am - 12:00pm

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào sự kiện ngày lễ kế tiếp !
Ông già Noel sẽ có mặt ! Nghệ Thuật, Thủ Công, & Hơn thế nữa!
$8.00 bưu phẩm chọn gói: Trang trí một cookie, uống một ly nước sô cô la
nóng, làm một kỳ nghỉ thủ công, và chụp một hình ảnh với ông già Noel.
Các cửa hàng bán đồ lưu niệm sẽ có sẵn cho việc mua sắm.

Chúng
tôi
muốn cảm ơn tất cả những ai tham gia Quỹ Mùa Thu và tham gia vào Buổi Trình Diễn Ô Tô
Trunk-or-Treat của chúng tôi! Tất cả số tiền quyên góp được hỗ trợ học sinh của chúng ta!
PTA thu thập nhãn hiệu Box Tops for Educations.
Mỗi nhãn hiệu thu thập đều cho trường của chúng ta 10 ¢, và điều này gây thêm tiền cho trường
của chúng ta. Vui lòng cắt các nhãn hiệu này ra và nhờ các em mang đến trường và bỏ chúng vào
phong bì lớp học của họ.
Xin cám ơn!

Chương Trình Trải Nghiệm cùng Âm Nhạc tại Roosevelt
Trong học kỳ này, thông qua chương trình MIE, học sinh lớp 3, 4, và 5 sẽ có cơ hội tham gia
vào một chuyến thăm quan nghệ thuật văn hoá!
Lớp học của Cô Singleton và Cô
Velasco
Vào Ngày 13 Tháng 10, Khối lớp 5
của Cô Singleton và Cô Velasco đã viếng
thăm Mission Playhouse Theater để xem The
Music Man, sản xuất bởi the Theater Experience of Southern California. Chuyến đi là
một đỉnh cao của chương trình giảng dạy mà
học sinh đã học trong lớp nhạc bao gồm các
bài học về opera, nhạc kịch, và nghi thức
hoạt động.
Lớp Học của Cô Gordon, Cô Tuckers, và Thầy Leung
Vào Ngày 20 Tháng 10, học sinh của chúng tôi ở các lớp của Cô Gordon, Cô Tucker, và Thầy Leung đã
tham dự Liên Hoan Nghệ thuật đặc biệt hàng năm, được Trung tâm Âm nhạc Los Angeles tổ chức mỗi năm.
Năm nay, sự kiện này đã được tổ chức trong và xung quanh Walt Disney Hall ở trung tâm thành phố Los Angeles! Các học sinh chuẩn bị một buổi biểu diễn trực tiếp của bài hát Disney, "Lava", đi kèm với 4U Ukulele Ensemble, và mỗi học sinh cũng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, được treo trong "bộ sưu tập". Chủ đề của sự kiện
năm nay là "Kết nối Câu chuyện của chúng tôi". Sự kiện này là một sự kiện kỷ niệm nghệ thuật, và TẤT CẢ các
khả năng.

CÁC SỰ KIỆN SẮP ĐẾN!
Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng 12, 2017: Chuyến Tham Quan của Lớp 3 đến Mission Playhouse Theater để xem The
Nutcracker
Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 12: Buổi Hòa Nhạc Mùa Đông MIE tại Roosevelt Cafetorium
TK/K/Lớp 1 - 9-10:00 AM

Lớp 2 và 3 - 10:30-11:30 AM

Lớp 4 và 5 - 2-3PM

Huớng Dẫn Dinh Dưỡng
Mặc dù thời tiết đang trở nên lạnh hơn, nhưng cũng rất quan trọng phải uống nước!
Quý vị có biết rằng uống nước ấm làm tăng lưu thông máu cùng với việc bảo vệ các cơ quan nội tạng không bị hư
hại. Đây là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia y tế khuyên nên uống nước ấm cho sức khoẻ tối ưu. Tuy nhiên, vào
một ngày nóng, quý vị có thể uống nước lạnh vì nó làm lạnh nhiệt độ cơ thể của quý vị một cách nhanh chóng.
www.thehealthsite.com/fitness/warm-water-vs-cold-water-which-is-better-to-drink/

Cám ơn quý vị đã hỗ trợ sức khỏe lành mạnh của con quý vị!

Cám ơn quý vị đã hỗ trợ PTA của Roosevelt!
Một số điểm nổi bật từ Triển lãm Ô tô Trunk-or-Treat hàng năm lần thứ 2

