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Thưa Quý Phụ Huynh:
Các nhân viên và tôi đang bắt đầu lập kế hoạch cho năm học tới và chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ
ngồi xuống để sắp xếp các lớp học dựa trên ước tính tốt nhất của chúng tôi về sự ghi danh của học
sinh cho năm học tới. Khoảng thời gian này của năm, chúng tôi được nghe từ một số phụ huynh khi
muốn yêu cầu "người thầy/cô tốt nhất" cho con em mình và họ tin rằng họ biết những người đó là
dựa vào những gì họ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy.
Là người hiệu trưởng tôi tham quan các lớp học hàng ngày với mục đích là quan sát giáo viên
giảng dạy và học sinh học tập. Tôi biết các kỹ năng giảng dạy của đội ngũ nhân viên của tôi tốt hơn
so với bất cứ ai khác trong trường hoặc cộng đồng bởi vì tôi quan sát các khía cạnh khác nhau
hàng ngày. Tôi không thể trung thực cho quý vị biết ai là người thầy/cô tốt nhất trong toàn thể giáo
viên của chúng tôi, vì không có một giáo viên nào là người tốt nhất trong tất cả mọi thứ. Ngoài ra,
mức độ giảng dạy của giáo viên thay đổi dựa vào tình trạng của lớp và các nhu cầu cá nhân của
mỗi học sinh.
Khi chúng tôi sắp xếp các lớp học, chúng tôi cố gắng để làm cho chúng được tổng hợp đa phần
nếu có thể. Chúng tôi xem xét các yếu tố chính như: đứa trẻ đã cho thấy thành tích trong việc đọc,
đứa trẻ là một người học nhanh hay học chậm, đức tính tư cách công dân của các em, thói quen
làm việc và học tập của các em, tiểu sử về kỷ luật, tỷ lệ nam sinh-nữ sinh, và tiềm năng lãnh đạo.
Chúng tôi không xem xét các yếu tố xã hội như số lượng bạn bè, v..v.
Trẻ em dễ thích nghi và sẽ kết bạn bất cứ nơi nào chúng được sắp xếp. Chúng tôi biết rằng phụ
huynh đôi khi có sự ưu tiên cho giáo viên; Tuy nhiên, chúng ta không thể đặt trẻ em trong lớp học
chỉ dựa trên căn bản các sở thích của phụ huynh hoặc danh tiếng của giáo viên trong cộng đồng.
Chúng tôi phân nhóm trẻ em cho mục đích giảng dạy và nếu xếp đặt chúng trong một lớp học dựa
trên bất kỳ các yếu tố nào khác sẽ làm cho mục đích này bị thất bại. Trong quá khứ một số phụ
huynh đã thực hiện một yêu cầu cho một giáo viên nào đó và con của họ đã được xếp trong lớp.
Phụ huynh quyết định chỉ là yêu cầu, nhưng là vì các nhân viên cũng cảm thấy đó là một vị trí tốt
dựa trên các tiêu chuẩn của chúng tôi. Cung cấp cho chúng tôi các môi trường lớp học mà quý vị
muốn cho con của mình nếu quý vị cảm thấy là cần thiết, và sau đó hãy tin tưởng chúng tôi về việc
xếp lớp tốt nhất mà chúng tôi có thể. Thành phần quan trọng trong quá trình này là sự tin tưởng.
Hãy tin tưởng vào nhân viên về việc sắp xếp các vị trí tốt nhất có thể với tất cả các thông tin mà
chúng tôi có. Nếu quý vị cảm thấy là cần phải điền vào một yêu cầu cho một môi trường lớp học
đặc biệt xin đến nhận một mẫu đơn từ văn phòng bắt đầu từ Thứ Hai ngày 1 tháng 5. Tất cả các
mẫu đơn phải được gửi lại văn phòng vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5. Chúng tôi cảm kích sự tin
tưởng và hỗ trợ của quý vị.

Sự Nhắc Nhở về Y Phục
Giày che kín bàn chân phải luôn được mang trong suốt thời gian ở trường. Để cho an
toàn, lòng bàn chân không được vượt quá một inch chiều cao với gót không cao hơn 1-1 / 2
inches. Không được mang dép hoặc giầy đi trong nhà. Tất cả giày dép phải thích hợp và
an toàn cho những hoạt động của trường.

Sau đây là trang phục được xem không phù hợp cho học đường:
Áo hở bụng, quần áo ngắn như quần cụt để chạy bộ, quần bó để tập thể dục, áo yếm, áo chỉ
che phần ngực, áo lưới, áo ba lỗ với dây đeo vai nhỏ hơn 3 ", áo hở vai có hai dây nhỏ, cổ áo
quá sâu (trước và sau), quần áo cắt nhiều chỗ trống để hở thân thể, áo không dây và quần áo
quá mỏng.

Kathy Davis, Hiệu Trưởng
714-375-6227
davisk@fvsd.us

Những điều đặc biệt cần
chú ý:


Open House ( Đêm tham quan
Lớp ) – Ngày 4 tháng 5



Cuộc họp PTO ngày 16 tháng
5 lúc 6:30PM



Thi SBAC từ 15 tháng 5 đến 19
tháng 6 / Lớp 3-5



Thi CST Khoa Học cấp lớp 5 từ
12 đến 14 tháng 6



Tuần Lễ Cám Ơn Thầy/Cô từ 1
đến 5 tháng 5

Sự Nhắc Nhở cho Phụ Huynh
Con quý vị KHÔNG trở lại Trường Tamura
cho năm học 2017-18?
Để chuẩn bị cho sự xếp lớp của năm tới, xin vui lòng
cho chúng tôi biết nếu có thể con/các con của quý vị
sẽ không đi học ở Trường Tamura cho năm học
2017-18.
Ngoài ra, nếu quý vị có một học sinh lớp 5, xin vui
lòng cho chúng tôi biết nếu con của quý vị sẽ
KHÔNG đi học ở Trường Trung Học Cấp Hai Fulton
cho năm học 2017-18.

GIỜ HÀNH CHÍNH
7:30-3:30
Quản lý Văn phòng– Cheryl Hall
Phụ tá Văn phòng– Helen Moreno
Khi con quý vị vắng mặt hãy gọi cho văn phòng
trước 9 giờ sáng ở số 714-375-6227 hoặc gửi
điện thư đến tamuraoffice@fvsd.us

Học Sinh Nhận Giải Thưởng White Tigers trong Tháng 1
Mackenzie James-Wong
Ryah Jones
Ryan Pollitt
Paige Urinsco
Reagan Kendig
Shelby Jones
Kerollos Nasralla
Julia Prevost
Logan Palmer
Skye Taylor-Tuinei
Maegan Liu
Razan Hattar
Shauna Patcheak
Noah Schuld
Jack Sinno
Sophia Le

Dylan Surjana
Samantha Lam
Skyler Tran
Olivia Heydorn
Sophia Arrighi
Genevieve Penn
Livvy Nguyen
Kalista Bathan

Tatum Dao
Sofia Nguyen
Tai Roque
Liam Chang
Izabelle Castillo
Logan English
Milany Pablo

Holly Ivemeyer
Kenneth Ho
Keira Say
Mikaila Terich
Kaitlyn Miller
Nathan Pinney
Hayley Blake

Học Sinh Nhận Giải Thưởng White Tigers trong Tháng 2
Abigail Tran
Jenna French
Ryan Huynh
Faith Belding
Minna Nguyen
Bryant Le
Ethan Surjani
Bennett Heydorn

Zainedeen Alayyan
Isabella Rios
Vianna Tran
Sawyer Hall
Mazy Ascasio
Isabella Le
Donald Ton

Xollyere Thantroung
Jolyne Mai
Mackenzie Pham
Kainoa Katoni
Paige Dinh
Reese Ruzgerian
Michelle Huang

Bryan Hernandez
Joelynn Vo
Russell Jacobs
Trina Nguyen
Dylan Nguyen
Peyton Lampano
Leilah Prevost

Mason Doan
Stephany Dominguez
Brooke Urinsco
Suri Le
Kelsey Golding
Jasmine Nguyen
Alex Nguyen

GIÁO VIÊN CỦA NĂM
BỊ MẤT và TÌM ĐƯỢC
Chỉ là một lời nhắc nhở, nếu con quý vị bị mất áo
khoác, áo nỉ, ba lô, hộp ăn trưa, áo len, v..v..
chúng tôi có thể có chúng. Hãy nhắc con của quý
vị đến kiểm lại và xem nếu những món đồ của
chúng bị mất có trong Lost and Found. Nếu quý vị
đang ở trong khuôn viên trường quý vị cũng có thể
đến tìm xem. Vui lòng viết tên trên tất cả những
đồ dùng của con quý vị.

Xin chúc mừng cho Bà Moore là Giáo Viên của
Năm ở Tamura. Sự cam kết, cống hiến và phục vụ của
Jennifer cho Tamura, sự hỗ trợ tích cực của cô đối với
trẻ em và sự chuyên nghiệp của cô đã làm gương cho
tất cả chúng ta. Cô được sự ngưỡng mộ, kính trọng và
thật sự yêu thích bởi phụ huynh, học sinh và nhân
viên. Cô đã đảm nhiệm tất cả mọi thứ mà quý vị có thể
nghĩ đến. Jennifer đã là một Cotsen Fellow, cố vấn
BTSA, giáo viên tài giỏi và nhiều hơn nữa.
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