Bản Tin Roosevelt
Tháng Hai/
Ba,2018

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

Sự Kiện Tháng 2:
2/1
2/6
2/8
2/12
2/15
2/15
2/17

2/19
2/20
2/22
2/26

Hội Thảo Phụ Huynh
8:45am tại phòng 5
Cuộc họp PTA
3:15pm tại phòng 203
Hội Thảo Phụ Huynh
8:45am tại phòng 5
Lễ Lincoln
Ngày lễ—Nghỉ học
Chụp Ảnh Mùa Xuân
Lớp TK—4
Hội Thảo Phụ Huynh
8:45am tại phòng 5
Giải Đấu Phát Biều
và Tranh Luận
Ngày Tổng Thống
Ngày lễ—Nghỉ học
Cuộc họp SSC/ELAC
3:15pm tại phòng 203
Hội Thảo Phụ Huynh
8:45am tại phòng 5
TK/Kinder Round Up
tại Jefferson MS
Gym

Sự Kiện Tháng 3:
3/2

Xem Phim Gia Đình
PTA 6:00pm tại Caf
eteria
3/8 Chụp ảnh lớp 5 &
Ảnh Nhóm
3/15 Hội Thảo Phụ Huynh
8:45am tại phòng 5
3/20 Cuộc họp SSC/ELAC
3:15pm tại phòng 203
3/22 Đêm Shakey PTA
4:00—7:00pm
3/26-3/29 Trại Khoa Học
Lớp 5

Tin Nhắn từ Hiệu Trưởng
Năm mới vui vẻ!
Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời trong năm nay! Chúng tôi suy nghĩ về
năm vừa qua và mong chờ năm tới. Chúng ta có những thay đổi tích cực trong
cuộc sống của mình với những lựa chọn lành mạnh hơn đối với những gì chúng
ta ăn, dành thời gian để tập thể dục, và dành thời gian để làm điều gì đó tốt đẹp
cho người khác.
Học sinh tại Roosevelt cũng đang thực hành các chiến
lược Chánh niệm. Học cách hít thở, xử lý suy nghĩ,
đưa ra các lựa chọn tốt hơn, và học tập từ bạn học khác.
Hy vọng năm nay mang lại cho chúng ta sự bình
an, tích cực kinh nghiệm và may mắn!

District Transitional Kindergarten
& Kindergarten Round Up
Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Hai, Ngày 26 Tháng 2,
2018 tại Trường Trung Học Jefferson Gymnasium
Để tìm hiểu thêm về các chương trình
TK & Kinder của Khu Học Chánh San Gabriel

Ghi danh cho học sinh mới năm 2018—19
Sắp bắt đầu!
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng email Sonia Ulloa
ulloa_s@sgusd.k12.ca.us

Tin Nhắn từ Hiệu Phó

Đi Học Thường Xuyên
Đi học thường xuyên rất là quan trọng! Điều này bao gồm cả việc nghỉ học, đi học trễ, hoặc ra về
sớm. Mỗi phúc mà học sinh bỏ lỡ, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và tiến độ của các em. Xin vui
lòng đảm bảo các em đi học đúng giờ và đặc các cuộc hẹn sau giờ học.
Chúng tôi sẽ gửi thư và tổ chức các cuộc họp cho những học sinh thường xuyên vắng mặt và đi trễ,
vì điều này liên quan đến Chương Trình Trốn Học Mãn Tính (ACT). Tất cả học sinh tại Roosevelt
rất tươi sáng và có tiềm năng để thành công, tuy nhiên các em cần phải đi học để đạt đủ tiềm năng
của họ. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của quý vị để thực hiện điều này!
Hãy giữ an toàn khi đi bộ đến trường.
Sử dụng đường dành cho người đi bộ!
Tại Broadway & Walnut Grove
và
Tại đường Frandsen & Walnut Grove
Bill, nhân viên hướng dẫn giao thông
của chúng tôi rất vui lòng giúp quý vị
và các em vượt qua đường phố một
cách an toàn!

Tin Nhắc từ Hội Phụ Huynh PTA
Vui lòng giúp đỡ Roosevelt kiếm thêm tiền cho các hoạt động bằng cách
thu thập Box Tops cho nhãn giáo dục về các mặt hàng tham gia. Hãy
mang Box Tops đến trường và đặc chúng trong phong bì lớp học của bạn.
Ngày sưu tập tiếp theo của chúng tôi sẽ là Thứ Sáu, 16 Tháng 2 .

Đêm Xem Phim Gia Đình
Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 3 lúc 6:00pm
Đêm Gây Quỹ Shakey
Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 3

Ngày 20 Tháng 12, 2017—Buổi Hòa Nhạc Mùa Đông

Hướng Dẫn Dinh
Thành công với nghị quyết trong năm mới
Hãy tập trung: Bắt đầu với một mục tiêu nào 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.
Chia nhỏ các bước: Bắt đầu bằng cách cộng thêm một thức ăn lành mạnh vào bữa ăn sáng, ăn tr ưa, và bữa ăn
phụ.
Hãy thử vào buổi sáng: Bắt đầu một ngày với một hoạt động dễ dàng như đi bộ xung quanh sân tr ường.
Hãy tích cực: Thay vì bỏ một 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.
Tạo một gợi ý: Vào ban đêm, tạo một nhắc nhở cho chính mình. Thực hiện bài tập ở nhà của bạn và thêm một
ghi chú để thực hiện một lựa chọn tích cực ở trường.
Thả neo: Đính kèm hành vi mới của bạn đến một hoạt động mà bạn đã làm.
Truy tìm bộ lạc của bạn: Hãy tìm kiếm cho mình một người bạn để cùng tham gia vào một chuyến dạo bộ, để có
một bữa ăn phụ cùng nhau, và giúp đỡ nhau thực hiện lựa chọn tích cực.
http://www.healthyeating.org/

Khu Vườn Học Sinh Roosevelt
Xin cám ơn Nicholas Correnti đã hoàn tất Dự Án Eagle Scout tại Roosevelt!
Nicholas, Troop #355, nhân viên nhà trường và tất cả gia đình, đã hợp tác cùng nhau để xây dựng 9 mẫu vườn mới
vào Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng Giêng. Điều này mang lại một mẫu vường riêng cho mỗi lớp học . Các loại rau được
trồng trong vườn được chăm sóc và thu hoạch bởi các học sinh , như là một phần trải nghiệm về vườn trong lớp học.
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