BẢN TIN ROOSEVELT
Tháng 12,
2016/
Tháng
Giêng, 2017
Sự Kiện Tháng 12:
6

Cuộc Họp PTA , 3:15pm

16 Coffee w/ the Principal,
8:45am trong phòng 5
20 Hội Nghị Trao Thưởng
Lớp 1-3, 1:30pm
Lớp 4-5, 2:30pm
22 Buổi Hòa Nhạc Mùa Đông
MIE
Lớp 1-3, 10:00am trong
Cafeteria
TK, K, Lớp 4-5,
2:00pm trong Cafeteria
22 Không có lớp Âm Nhạc
23 Không có lớp Âm Nhạc

Hiệu Trưởng: Cheryl Labanaro Wilson
Hiệu Phó: Darci Coppolo
Quản Lý Văn Phòng: Sonia Ulloa
Điều Phối Viên MIE : Samantha Theisen
Hội Trưởng PTA: Yasmin Maestro

Tin nhắc của Hiệu Trưởng
Sự an toàn là điều ưu tiên hàng đầu cho tất
cả chúng ta, đặc biệt dành riêng cho các học
sinh của chúng tôi. Xin vui lòng tuân thủ
theo các dấu hiệu giao thông và lưu ý đến
màu sắc trên lề đường khi đưa hoặc đón các
em học sinh.
Roosevelt luôn luôn không có bản báo dấu
hiệu không được quẹo trái tại cuối đường.
Tuy nhiên, gần đây Sở Cảnh Sát San Gabriel, kết hợp với Roosevelt, đã đồng ý đăng
bản thời gian quy định cho việc Không
Được Quẹo Trái. Chúng tôi yêu cầu cho sự
hợp tác của quý vị cho những lần sau, và quẹo phải ra khỏi đường lái
xe của chúng tôi.
Bản báo No Left Turn được đăng trên tài sản của thành phố và quý vị
sẽ nhận được vé phạt nếu vi phạm trái phép.

Tuần Nghỉ Mùa Đông:
24 Tháng 12—8 Tháng Giêng
Sự kiện Tháng Giêng:
10 Cuộc Họp PTA , 3:15pm
16 Nghỉ học—Ngày Martin
Luther King
20 Đêm Xem Phim Gia Đình
PTA , 6:00pm trong Cafeteria
27 Nghỉ học— Ngày Thực Tập
Nhân Viên

Sách Trong Tháng
Học sinh Roosevelt tiếp tục tập trung vào các đặc điểm tính cách nhân
vật tích cực. Học hỏi thêm cho việc chu đáo và biết cách tôn trọng mọi
người, trở thành một công dân tốt, và biết quan tâm đến bạn học. Như
một vai trò mới, hãy ngồi xuống với các em và
chọn cho em ấy một tích cách tích cực cho cả
năm học.
Tháng 12
The Lion and the Mouse
Bởi Jerry Pinkney
(Tử tế& Tình thương)
Tháng Giêng
Ruby the Copycat
Bởi Peggy Rathman
(Hãy là chính mình và cá tính)

Tin Nhắn từ Hiệu Phó
Dự Án Học Vấn cho Gia Đình Latino
Có rất nhiều cơ hội đặc biệt để tham gia vào giáo dục của con em mình. Hiện tại, thông qua Chương Trình Giáo Dục Phụ Huynh
Latino, phụ huynh có một cơ hội để tham gia vào các lớp học của chúng tôi được tổ chức vào Thứ Năm lúc 8:45 đến 9:45 sáng. Phụ
Huynh Latino có thể mang về nhà sách giáo khoa song ngữ Tiếng Tây Ban Nha, phụ huynh sẽ học hỏi được cách để đọc sách thường
xuyên tại nhà, và sẽ có một cơ hội để thiết lập một album gia đình. Hội thảo được tổ chức tại Trường Tiểu Học Roosevelt trong
phòng 5. Nếu phụ huynh Latino nào chưa đăng ký, quý vị vẫn được hoan nghênh để tham gia vào hội thảo này! Phần số 2 sẽ đã bắt
đầu vào Ngày 17 Tháng 11, 2016, quý vị được hoanh nghênh để tham gia vào bất cức lúc nào. Chúng tôi hy vọng được gặp mọi người
tại hội thảo!

Tin Nhắn từ Hội PTA

Xin chào tất cả gia đình Roosevelt,
Thay mặt hội PTA tôi muốn cám ơn tất cả mọi người đã tham gia, quyên góp hoặc tình nguyện bỏ thời giờ để giúp
chúng tôi thực hiện thành công các sự kiện lần trước! Chúng tôi đã không thể thực hiện được điều đó nếu không có
sự giúp đỡ của quý vị! Xin chúc mừng người bán hàng đứng đầu cho việc Gây Quỹ Pacific- Alina Wolliston. Chúng
tôi đã có một thời gian tuyệt vời tại Shakey - thức ăn ngon, và karaoke vui nhộn. Trunk hoặc treat và buổi biểu diễn
xe ô-tô hàng năm cũng có rất nhiều sự vui nhộn! Tất cả những lợi nhuận thu được từ những sự kiện này sẽ trực tiếp
chi trả cho các chuyến tham quan, xe buýt, và hội nghị vì thế chúng tôi cần sự hỗ trợ tiếp tục từ quý vị! Cuối cùng,
những hạng mục từ giao ước thành viên sẽ được phân phát trong thời gian ngắn - cám ơn sự kiên nhẫn của mọi
người! Hãy đừng quên tham gia cùng
chúng tôi vào cuộc họp mỗi Thứ Ba đầu
tiên lúc 3:15 của chúng tôi!
Cô Maestro
Hội Trưởng PTA

Chương Trình
Âm Nhạc
Tại Roosevelt
Chương Trình Âm Nhạc tại Roosevelt sẽ trình bày một Buổi Hòa Nhạc Mùa Đông hàng năm vào Tháng 12
sắp tới đây. Điểm đặc sắc tại buổi hòa nhạc sẽ do ban dàn nhạc học sinh Lớp Một, tất cả các ca đoàn cấp lớp,
violin, brass, và woodwind ensembles, giọng hát của Lớp TK/Kinder, Ukulele ensemble, Handbell choir, Guitar ensemble, Latin percussion ensemble, và hơn thế nữa! Gia đình, bạn bè, và hàng xóm điều được hoan
nghênh tham gia!
Sau đây là các chi tiết:
Ngày:
Ngày 22 Tháng 12, 2016
Thời giờ:
10:00 – 11:30AM cho lớp 1, 2, và 3
2-3:30PM cho lớp TK/K, 4 và 5
Địa điểm:
Cafeteria của Trường Tiểu Học Roosevelt
Để biết thêm chi tiết liên quan đến Chương Trình Âm Nhạc Immerson tại Roosevelt, hãy viếng thăm trang
mạng: www.musicimmersionexperience.org
Chúng tôi cũng có một tài khoản Facebook.
Cũng như chương trình của chúng tôi đang phát triển, trang này sẽ là một nguồn thông tin quan trọng.
Xin vui lòng “like” trang của chúng tôi để được thông báo: www.facebook.com/musicimmersionexperience

Trận Đậu Tiểu Học Tư Pháp Tuổi Trẻ Mùa Đông phía Nam California năm 2016
Cuộc Tranh Đấu Phát Biểu và Tranh Luận

Nhóm Phát Biểu và Tranh Luận của Trường Roosevelt đã tham gia vào Cuộc Tranh Đấu Mùa Đông SCJFL vào
Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng 11, 2016. Roosevelt là trường tiểu học công lập duy nhất trong trận đấu.

Chúng tôi rất tự hào thông báo những người chiến thắng sau đây!
Song Đấu Biểu Diễn
Giải nhất: Katie Dang & Cindy Tran (Lớp 5)
Giải nhì: Eder Pacheco & Kylie Chiu (Lớp 5)
Giải ba: Vanessa Ramirez & Azucena Lopez (Lớp 3)
Thơ Văn
Giải nhì: Chastity Manh (Lớp 5)
Giải ba: Alexise Lopez-Mayoral (Lớp 5)
Kể Chuyện
Giải nhất: Matthew Aparicio (Lớp 5)
Giải nhì: Savannah Aguilar (Lớp 5)
Giải sáu: Jolin Hoang (Lớp 5)
Giải chín: Alyssa Garza
Giải mười: Ashley Castillo
Impromptu
Giải ba: Brian Ly (Lớp 5)

Tranh Luận SPAR
Giải nhất: Cindy Tran (Lớp 5)
Giải nhì: Savannah Aguilar (Lớp 5)
Giải tư: Ashley Castillo (Lớp 5)
Giải năm: Brian Ly (Lớp 5)
Giải sáu: Desiree Cardenas (Lớp 5)
Giải bảy: Alexise Lopez-Mayoral
Giải tám: Eder Pacheco
Bình luận
Giải tư: Tim Tran (Lớp 3)

Hướng Dẫn Dinh Dưỡng

Lời khuyên để giúp bạn ăn nhiều trái cây!
Nói chung:
 Hãy để một tô trái cây tươi trên bàn, hoặc trong tủ lạnh.
 Trái cây cắt nhỏ để lưu giữ trong tủ lạnh cho sau này.
 Mua trái cây tươi trong mùa khi trái cây với giá rẻ và có chất lượng cao.
 Hãy mua những món trái cây sấy khô, đông lạnh, và đóng hộp (trong nước

hoặc 100% nước ép) và cũng như là trái cây
tươi, như thế quý vị có một nguồn cung cấp thức ăn bổ dưỡng trên tay.
Hãy xem xét sự tiện lợi khi mua sắm. Hãy thử các gói trái cây cắt sẵn (như là trái dưa hoặc trái thơm) cho m ột bữa ăn nhẹ
lành mạnh trong vài giây. Hãy chọn những gói trái cây không có cộng thêm hàm lượng đường.

Đối với giá trị dinh dưỡng tốt nhất:
 Hãy

thực hiện những lựa chọn của bạn bằng trái cây tươi để nguyên hoặc cắt nhỏ hơn là chọn nước ép trái câ y để nhận
được lợi ích chất sơ cung cấp từ trái cây.

 Chọn

loại trái cây có nhiều chất Kali, như là trái chuối, mận hoặc nước ép mận, đào sấy khô và trái mơ, và nước ép

cam.

 Khi

lựa chọn trái cây đóng hộp, hãy lựa chọn100% nguyên chất nước ép trái cây hoặc nước hơn là nước ép có c hất
đường.
Hãy lựa chọn các loại trái cây khác nhau. Trái cây khác nhau về hàm lượng dinh dưỡng.

Hãy giữ chúng an toàn:
 Hãy

rửa sạch trái cây trước khi chuẩn bị hoặc ăn chúng. Rửa với nước sạch để tẩy bỏ những vết bẩn và bề mặt vi sinh
vật. Lau khô bằng khăn vải sạch hoặc khăn giấy sau khi rửa.

Khu Vườn Học Sinh Roosevelt
Rất cám ơn quý vị phụ huynh đã quyên góp găng tay, giá đỡ, cái bay thợ hồ, và hạt giống. Ngoài ra, một
lời cám ơn đến với Ông và Bà Cabral, phụ huynh học sinh lớp Mẫu giáo, cho việc đóng góp phù hợp với
Alhambra Home Depot. Cùng nhau, sự đóng góp của họ bao gồm 3 cubic yards đất trồng trọt, 13 cái bay
cho tay, và một loạt các loại hạt giống cho rau quả.
Hãy giữ gìn sự đóng góp tiếp tục!
Chúng tôi vẫn còn rất cần đến một vài cuốc vườn và đất trồng trọt.
Hãy đến và xem vườn cà chua của chúng tôi! Học sinh đã trồng cà chua vào năm ngoái. Có vài quả cà
chua bị héo đi và tự hình thành trở lại. Hiện tại chúng tôi đang có vài cây cà chua mới đang phát triển.
Đúng là một phép màu của sứ sống!

