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Sự Kiêṇ Tháng 9:
5

Cuô ̣c Ho ̣p PTA 3:15pm,
Phòng 203
6-13
Hô ̣i Chơ ̣ Sách trong
Thư Viê ̣n
Thanh Toán Tra ̣i Khoa
Ho ̣c, 8:00am ta ̣i Văn
Phòng
7
Không có lớp MIE
TK—K 2:10pm, 1st—3rd
2:25pm,
4th—5th 3:00pm
8
Bữa Ăn Trưa VIP
12:00 – 1:30pm
8
Không có lớp MIETẤT CẢ HỌC SINH
Tan ho ̣c lúc 1:30pm
21
Ngày Chu ̣p Ảnh
22
Đêm Xem Phim PTA
6:00pm trong Cafeteria
26
Cuô ̣c ho ̣p SSC/ELAC
3:15pm phòng 203
Sự Kiêṇ Tháng 10:
2-6
2
3
4
5
6
10
17
23-31
30
31

Tuầ n Ho ̣p Giáo Viên
Phu ̣ Huynh
Không có lớp MIETẤT CẢ HỌC SINH
Tan ho ̣c 1:30pm
Không có lớp MIETẤT CẢ HỌC SINH
Tan ho ̣c 1:30pm
Không có lớp MIETẤT CẢ HỌC SINH
Tan ho ̣c 1:30pm
Không có lớp MIETẤT CẢ HỌC SINH
Tan ho ̣c 1:30pm
Pupil Free Day-Ngày nghỉ
của ho ̣c sinh
Cuô ̣c ho ̣p PTA 3:15pm
phòng 203
Cuô ̣c ho ̣p SSC/ELAC
3:15pm in Room 203
Tuầ n Lễ Nơ Đỏ
Pupil Free Day-Ngày nghỉ
của ho ̣c sinh
Diễu Hành Halloween
9:00am trong sân trường

Tin Nhắ n Từ Hiêụ Trưởng

Hoan Nghênh mo ̣i người đế n với năm ho ̣c 2017-2018 ta ̣i Trường Tiể u Ho ̣c Roosevelt! Đây là sự khởi đầ u trong 3 năm của Chương Triǹ h Âm Nha ̣c MIE và
chúng tôi biế t rằ ng đây sẽ là mô ̣t năm trải nghiê ̣m mới cho các em ho ̣c sinh.
Chúng tôi sẽ tiế p tu ̣c khuyế n khích các em ho ̣c sinh phấ n đấ u hế t mình và tuân
theo 5 Quy Tắ c Ứng Xử .

Một Học Sinh có Trách Nhiê ̣m Một Học sinh biế t Tôn Trọng
Một Học Sinh biế t Giải Quyế t Vấ n Đề
Một Học Sinh có Quyế t Đinh
̣ Đúng Đắ ng & Một Học Sinh An Toàn
Để đảm bảo sự an toàn của các em ở
trường, Chúng tôi yêu cầ u quý vi ̣ tuân thủ
theo giao thông đường bô ̣ khi đi bô ̣ đế n
trường. Vui lòng sử đường dành cho người
đi bô ̣ ta ̣i gố c đường Broadway hoă ̣c Frandsen. Vui lòng tuân thủ theo quy tắ c đâ ̣u xe.
Quý vi ̣ có để đưa và đón các em ta ̣i chổ có
đường ga ̣ch màu trắ ng.

Nhân viên Thi hành Bãi đậu xe San Gabriel ghé thăm Roosevelt và sẽ phát giấ y pha ̣t. Viê ̣c chu ̣p ảnh cũng sẽ đươ ̣c sử
du ̣ng bởi Cảnh Sát cho viê ̣c vi pha ̣m pháp luâ ̣t trên đường
Walnut Grove và trong khuôn viên trường. Điề u này bao gồ m
viê ̣c KHÔNG QUẸO TRÁI để di chuyể n xe ra lô ̣.
Vui lòng tham gia vào Hô ̣i Nghi ̣hàng tuầ n vào mỗi Thứ Sáu Sáng của chúng tôi.
Học sinh trong Tháng
Giáo viên sẽ lựa cho ̣n 2 ho ̣c sinh có đă ̣c điể m nhân vâ ̣t tố t trong tháng
Caught Being Good
Ho ̣c sinh sẽ nhâ ̣n đươc̣ vé khi các em làm điề u tố t.
Dinh Dưỡng & An Toàn
Việc lựa chọn thông minh trong thực phẩm và sự an toàn của chúng tôi rất quan
trọng
Sách trong Tháng
Trong Tháng 9, chúng tôi đang đo ̣c We Live Here Too! Bởi tác giả Nancy Loewhn, để tìm hiể u về các đă ̣c điể m nhân vâ ̣t tố t
In October, we will read Chair for My Mother, by Vera B. Williams,
to promote Responsibility

Tin Nhắ n từ Hiêụ Phó
Xin lưu ý: Hỗ trơ ̣ con quý vi tha
̣ ̀ nh công trong ho ̣c tâ ̣p
Để giúp đỡ con quý vi ̣ thành công trong học tập, điều quan trọng là phụ huynh phải giúp con mình xây dựng thói quen đi học
sớm trong cuộc sống
Bắt đầu từ Mẫu giáo Chuyển tiếp, quá nhiều lần vắng mặt có thể khiến trẻ em bị tụt hậu. Những thói quen này bắt đầu từ khi
còn nhỏ và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của ho ̣ ở trường. Haỹ đảm bảo con quý vi ̣phát triể n mô ̣t thói quen hàng ngày vào
buổ i sáng và đế n trường trước tiế ng chuông lúc 8:25 sáng. Tiế ng chuông thứ nhì sẽ reo vào lúc 8:30 sáng và lớp ho ̣c sẽ bắ t đầ u
ngay sau đó. Hãy cẩ n thâ ̣n giao thông trên đường Walnut Grove và những đường phố xung quanh. Hãy đă ̣c mu ̣c tiêu để đế n
trường sớm 15 phút và quý vi ̣phải đảm bảo rằ ng con em mình không đế n trường trể .
Hô ̣i Thảo Phu ̣ Huynh
Chúng tôi vui mừng thông báo kế hoa ̣ch về các hô ̣i thảo Giáo Du ̣c Phu ̣ Huynh ta ̣i Roosevelt. Hãy tham dự cùng chúng tôi vào
Thứ Năm và nhưng cơ hô ̣i này để tham dự vào sự giáo du ̣c của con quý vi.̣ Ta ̣o mô ̣t chương triǹ h đo ̣c sách ta ̣i nhà và ho ̣c hỏi về
kỹ năng đo ̣c sớm là mô ̣t trong những chủ đề mà chúng tôi sẽ triǹ h bày. Các tờ quañ g cáo về giáo du ̣c phu ̣ huynh sẽ đươ ̣c gửi về
nhà trong folder Thứ Năm. Khi quý vi ̣ nhâ ̣n đươ ̣c tờ quañ g cáo này, haỹ ký tên và gửi la ̣i cho giáo viên của các em. Chúng tôi
hy vo ̣ng đươ ̣c gă ̣p gỡ mo ̣i người ta ̣i hô ̣i thảo!
Chân thành cám ơn sự hỗ trơ ̣ của quý vi!̣
Cô Coppolo

Tin Nhắ n từ Hô ̣i Giáo Viên Phu ̣ Huynh PTA
Hoan Nghênh đế n với năm học 2017-18!
Chúng tôi có nhiề u cơ hô ̣i để ta ̣o mô ̣t năm ho ̣c tuyê ̣t vời cho các em ho ̣c sinh. Mu ̣c tiêu của chúng tôi là làm viê ̣c cùng
nhau để gây quỹ cầ n thiế t và để ta ̣o ra những trải nghiê ̣m đă ̣c biê ̣t Những hoạt động này bao gồm các chuyến đi thực địa
và các hội đồng nhằm mở rộng sự giáo dục của con em chúng ta. Chúng tôi cũng có cơ hội để lên kế hoạch các sự kiện
đáng ghi nhớ làm cho năm học vui vẻ và thú vị hơn. Chúng tôi không thể làm đươ ̣c những điề u này nế u không có sự
giúp đỡ của QUÝ VI!̣ Phải mất một nỗ lực của nhóm để làm cho những sự kiện này trở thành hiện thực. Hãy hợp tác
cùng nhau để tiếp tục ta ̣o cho con em min
̀ h đươ ̣c ưu tiên ta ̣i trường! Vui lòng tham gia Đêm Thông Tin Phu ̣ Huynh cùng
chúng tôi vào Ngày 7 Tháng 9 lúc 5 giờ chiề u và buổ i ho ̣p đầ u tiên của chúng tôi sẽ diễn ra vào Ngày 10 Tháng 10 lúc 3
giờ 15 trưa. Chúng tôi hy vo ̣ng đươ ̣c gă ̣p gỡ mo ̣i người ta ̣i buổ i ho ̣p! Ngay cả khi quý vi ̣không tham dự đươ ̣c, hãy thông
báo cho chúng tôi nế u quý vi ̣ muố n tin
̀ h nguyê ̣n giúp đỡ chúng tôi ta ̣i các sự kiê ̣n hoă ̣c giúp buôn bán áo thun Spirit
Wear của Roosevelt. Vui lòng ghi cho chúng tôi mô ̣t ghi chú và đă ̣c chúng ta ̣i ho ̣p thư của PTA, ta ̣i Văn Phòng.
Lê ̣ phí thành viên PTA bắ t đầ u $10.00 cho mỗi gia đình, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ chấ p nhâ ̣n sự đóng góp với bấ t kỳ
khoản tiề n nào. Tấ t cả các gia đình trở thành thành viên sẽ đươ ̣c đă ̣t vào mô ̣t xổ số . Ha ̣n chót cho thành viên và đưa vào
xổ số se ̃ xảy ra vào Ngày 15 Tháng 9 .
Cám Ơn!
Casey Silvernail
Hô ̣i Trưởng PTA

Chương Trin
̣ Âm Nha ̣c ta ̣i Roosevelt
̀ h Trải Nghiêm
Hoan nghênh trở la ̣i! Nhiệm vụ của chương trình MIE tại Trường Tiểu Học Roosevelt là nhằm nâng cao mục tiêu
toàn trường trong việc tạo ra và duy trì một nền văn hoá Thấu cảm, Tôn trọng, Trách nhiệm, và đa ̣t đươ ̣c Thành Tić h Cao.
Điề u này thông qua giáo dục âm nhạc chấ t lươ ̣ng cao toàn diện cho tất cả học sinh, hàng ngày, rằng chúng ta sẽ đạt được
sứ mệnh. Chúng tôi mong muốn có một năm tuyệt vời khác, và có một số điều thú vị đã được lên kế hoạch!
Chúng tôi có hai lựa cho ̣n trong năm ho ̣c này, Ban Nha ̣c Mariachi, và Drumline. Cả hai môn tự chọn đều dành cho
học sinh lớp 4 và lớp 5. Học sinh ở Mariachi sẽ chơi nhạc cụ bằng đồng, violon, guitar, vihuelas, guitarrons, và tất cả học
cách hát và nhảy nghệ thuật trang trí đẹp và truyền thống này từ Mexico. Ho ̣c sinh của chúng tôi trong Drumline sẽ học
những điều cơ bản của trống rhythm, được mô hình theo phong cách dàn nhạc diễu hành, với ý định trình diễn và giải trí.
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các ho ̣c sinh trải nghiệm âm nhạc theo nhiều cách, và không thể chờ đợi để xem các em
biểu diễn!

Chúng tôi rất vui được chào đón hai nhân viên mới đến đội của chúng tôi:
Cô Paulina Nunez, và Cô Erika Salas!
Cô Paulina Nunez sẽ là giáo
viên chính cho ban nhạc Mariachi. Cô đã biểu diễn chuyên
nghiệp với tư cách là một ca sĩ,
và một nghệ sĩ chơi violin trong
nhiều năm, và cô rất vui mừng
khi đặt ra tầm nhìn cho môn tự
chọn mới của mình
.

Cô Erika Salas, một nghệ sĩ violin
chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm
trong việc giảng dạy và biểu diễn sẽ
làm việc với các nghệ sĩ violin nhí của
lớp 1, 4 và 5, và ban nhạc Mariachi
mới của chúng tôi.

Ngày sắp tới:
Ngày 13 Tháng 10 - Chuyế n Tham Quan Lớp 5 đế n Music Man at the San Gabriel Mission Playhouse
Tháng 12(TBA) - Chuyế n Tham Quan Lớp 3 đế n Nutcracker at the San Gabriel Mission Playhouse
Ngày 19-20 Tháng 12— Buổ i Hòa Nhac̣ Mùa Đông MIE

Xin Chúc Mừng

Lola Palomeque
Người Chiế n Thắ ng Xổ Số PTA Round
Up!

Hướng Dẫn Dinh Dưỡng

Tất cả các Trường Tiểu Học trong SGUSD đều theo Hướng dẫn về Dinh dưỡng mới của Tiểu bang và Liên bang.
Tấ t cả các bữa ăn sáng, trưa và ăn nhẹ của trường đều tuân theo các hướng dẫn này. Mu ̣c đić h là kić h cở bữa ăn,
ha ̣n chế chấ t béo, đường, và natri.
Điều này có nghiã là gì đố i với quý vi ̣và con của quý vi?̣
Các Trường Tiể u Ho ̣c trong SGUSD đã chấ m dứt tấ t cả các buổ i tiê ̣c sinh nhâ ̣t ta ̣i trường ho ̣c. Xin đừng mang
bánh cupcakes hoặc pizza đến trường. Chúng tôi sẽ tổ chức buổ i sinh nhâ ̣t cho con quý vi,̣ nhưng không có bao
gồ m thực phẩ m trong bữa tiê ̣c. Lớp ho ̣c đươ ̣c ha ̣n chế tổ chức 3 bữa tiê ̣c mỗi năm. Điề u này sẽ do giáo viên quyế t
đinh.
̣ Ho ̣c sinh không đươ ̣c phép mang theo bánh, ke ̣o, hoă ̣c thức ăn nhe ̣ không lành ma ̣nh đế n trường. Gatorade và
những thức uố ng có đường khác sẽ không đươ ̣c cho phép trong trường. Vui lòng cung cấ p mô ̣t chai nước lo ̣c hoă ̣c
các em có thể sử du ̣ng vòi nước của chúng tôi.
Quý vi ̣ có thể viế ng thăm www.healthiergeneration.org/smartsnacks để sử du ̣ng Smart Snack Product Calculator
trong 3 bước để hỗ trơ ̣ xác đinh
̣ nế u thức ăn nhe ̣ của quý vi ̣có phải là sự lựa cho ̣n lành ma ̣nh trong trường học.
Thank you for your support!

Khu Vườn Ho ̣c Sinh ta ̣i Roosevelt
Giúp chúng tôi phát triể n Kế t Nố i Khu Vườn và Lớp Ho ̣c!
Khu vườn của chúng tôi sẽ phát triể n năm nay nhờ vào sự giúp đỡ của San Gabriel Boy Scouts, Nicholas Correnti.
Là một phần của dự án Eagle Scout, ông sẽ mở rộng vườn của chúng tôi bằng cách thêm chín giường vườn mới.
Chung tôi hy vo ̣ng Nicholas có thể giúp đỡ những nổ lực của chúng tôi.

Cho đến khi Dự án Eagle của Nicholas được chấp thuận, chúng tôi cần quý vi ̣ giúp đỡ. Chúng tôi cầ n phu ̣ huynh
giúp đỡ nhổ cỏ da ̣i, thêm đấ t và sới đấ t dùm chúng tôi. Vui lòng liên hê ̣ Cô Martinez ta ̣i phòng 3 nế u quý vi ̣ có
hứng thú giúp đỡ chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi cầ n phu ̣ huynh tham dự vào Ban Chăm Sóc Sức Khỏe & Vườn Cây. Mo ̣i chi tiế t sẽ đươ ̣c gửi về
nhà trong Folders Thứ Năm của ho ̣c sinh. .

