
CÂY PHONG TRƯỜNG HỌCCÂY PHONG TRƯỜNG HỌC

TIN TỨC LÁ THƯTIN TỨC LÁ THƯ

Mang đến cho bạn bởi Maple Tiểu PTSA. Cũng có sẵn trên mạng tại MaplePTSA.com

Trên để biết thêm ...

/ Tháng 9 năm 2018/ Tháng 9 năm 2018

Quốc vương MỚI CHÀO MỪNG

Chúng tôi tự hào CHÀO MỪNG các nhân viên mới sau đây để Maple cộng đồng của chúng tôi: Chúng tôi tự hào CHÀO MỪNG các nhân viên mới sau đây để Maple cộng đồng của chúng tôi: Chúng tôi tự hào CHÀO MỪNG các nhân viên mới sau đây để Maple cộng đồng của chúng tôi: 

MAPLE BẾP TIN TỨC Chào mừng trở lại một cách vui vẻ và năm thú vị! MAPLE BẾP TIN TỨC Chào mừng trở lại một cách vui vẻ và năm thú vị! 

Nhắc nhở:

• Bữa sáng được phục vụ hàng ngày và bắt đầu vào lúc 07:30 'cho đến khi tiếng chuông đầu tiên tại 07:50 Nếu xe buýt chạy muộn, ăn 

sáng vẫn phân phát cho các sinh viên. 

• Chúng tôi rất thích có bạn tham gia chúng tôi bất cứ lúc nào. ăn trưa dành cho người lớn là $ 4,75 ( tiền mặt) trong đó bao gồm các entrée nóng Chúng tôi rất thích có bạn tham gia chúng tôi bất cứ lúc nào. ăn trưa dành cho người lớn là $ 4,75 ( tiền mặt) trong đó bao gồm các entrée nóng Chúng tôi rất thích có bạn tham gia chúng tôi bất cứ lúc nào. ăn trưa dành cho người lớn là $ 4,75 ( tiền mặt) trong đó bao gồm các entrée nóng 

cũng như thanh salad. 

• Sữa được bán với bữa trưa cho .50 ¢ và sinh viên của bạn cần phải nhìn thấy bà Stalker

• Ứng dụng miễn phí / giảm các bữa ăn trưa là do bởi ngày 01 tháng 10 hoặc những người trên chương trình sẽ được tính giá đầy đủ. Ứng dụng bây Ứng dụng miễn phí / giảm các bữa ăn trưa là do bởi ngày 01 tháng 10 hoặc những người trên chương trình sẽ được tính giá đầy đủ. Ứng dụng bây Ứng dụng miễn phí / giảm các bữa ăn trưa là do bởi ngày 01 tháng 10 hoặc những người trên chương trình sẽ được tính giá đầy đủ. Ứng dụng bây 

giờ có sẵn trên mạng tại PayPAMS.com.giờ có sẵn trên mạng tại PayPAMS.com.

• Nếu bạn đã nhận được một lá thư nói rằng con mình nợ tiền xin vui lòng gửi nó bằng tiền mặt, séc trả cho Dịch vụ dinh dưỡng hoặc Nếu bạn đã nhận được một lá thư nói rằng con mình nợ tiền xin vui lòng gửi nó bằng tiền mặt, séc trả cho Dịch vụ dinh dưỡng hoặc Nếu bạn đã nhận được một lá thư nói rằng con mình nợ tiền xin vui lòng gửi nó bằng tiền mặt, séc trả cho Dịch vụ dinh dưỡng hoặc 

trực tuyến tại PayPAMS.com, cho một khoản phí dịch vụ nhẹ.trực tuyến tại PayPAMS.com, cho một khoản phí dịch vụ nhẹ.trực tuyến tại PayPAMS.com, cho một khoản phí dịch vụ nhẹ.

XIN CHÀO CÁC GIA ĐÌNH MAPLE!

Chào mừng trở lại! Và cho các gia đình-to-Maple mới của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng khi có bạn tham gia chúng tôi!

Bạn đã sẵn sàng cho năm học tốt nhất của cuộc sống của bạn? Đây là sự phân ques- cùng tôi đã trình bày với 

nhân viên của chúng tôi khi họ trở về vào tháng Tám. Chúng tôi đã có một số năm tuyệt vời tại Maple trường và 

mỗi năm là một cơ hội để làm cho trường chúng tôi thậm chí còn tốt cho sinh viên của chúng tôi.

Phối hợp với công việc mà nhân viên của chúng tôi làm hàng ngày bên trong tòa nhà của chúng tôi, chúng tôi 

tìm đến cộng đồng của chúng tôi để đảm bảo sinh viên của chúng tôi có một năm thành công. Tôi đã biết ơn đối 

với phản ứng và sự tham gia của bạn trong yêu cầu đầu tôi đã thực hiện liên quan đến buổi sáng chúng tôi thả 

ra và đề nghị thay đổi ranh giới. Nó được truyền cảm hứng để xem nỗ lực của bạn và họ là một lời nhắc nhở 

rằng cộng đồng của chúng tôi có thể làm cho một tác động tích cực khi chúng ta làm việc cùng nhau.

Như chúng tôi mong muốn năm học, tôi khuyên bạn nên tiếp tục gắn bó và tìm cách mới để có được tham gia vào những gì đang xảy ra tại 

Maple. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy thời gian để tham gia với chúng tôi tại một cuộc họp PTSA (2nd thứ ba của mỗi tháng) hoặc tình nguyện viên 

trong lớp học của con quý vị (đừng quên các thủ tục kiểm tra lý lịch mới!)? Có lẽ bạn sẽ tham gia với chúng tôi tại các sự kiện buổi tối và làm 

cho các kết nối mới với gia đình khác? Hoặc, có thể bạn sẽ cam kết để giao tiếp với giáo viên của con quý vị trong suốt cả năm để được 

thông tin về sự tiến bộ của họ và làm thế nào để hỗ trợ việc học của họ bên ngoài của trường? Các cơ hội là vô tận!

Cuối cùng, tôi cảm ơn bạn trước cho sự hợp tác của bạn! đóng góp của bạn sẽ đảm bảo đây là năm học tốt nhất trong cuộc sống của 

Maple Monarch của chúng tôi! Elena Sanchez, Hiệu trưởngMaple Monarch của chúng tôi! Elena Sanchez, Hiệu trưởng

SỰ KIỆN SẮP TỚI

• Mỗi thứ tư: Sớm phát hành @ 01:10Mỗi thứ tư: Sớm phát hành @ 01:10Mỗi thứ tư: Sớm phát hành @ 01:10

• 26-ngày 28 tháng 9: Trại Seymour, 4 thứ & 5 thứ học • 26-ngày 28 tháng 9: Trại Seymour, 4 thứ & 5 thứ học • 26-ngày 28 tháng 9: Trại Seymour, 4 thứ & 5 thứ học • 26-ngày 28 tháng 9: Trại Seymour, 4 thứ & 5 thứ học • 26-ngày 28 tháng 9: Trại Seymour, 4 thứ & 5 thứ học • 26-ngày 28 tháng 9: Trại Seymour, 4 thứ & 5 thứ học 

sinh lớp

• 09 Tháng 10: Trường Ảnh ngày• 09 Tháng 10: Trường Ảnh ngày

• 09 Tháng 10: PTSA họp @ 06:30, Lounge của giáo • 09 Tháng 10: PTSA họp @ 06:30, Lounge của giáo • 09 Tháng 10: PTSA họp @ 06:30, Lounge của giáo 

viên

• 12 tháng 10: Ngày Phát triển giáo viên chuyên nghiệp, không • 12 tháng 10: Ngày Phát triển giáo viên chuyên nghiệp, không • 12 tháng 10: Ngày Phát triển giáo viên chuyên nghiệp, không 

có trường dành cho sinh viên

• 19-ngày 25 Tháng Mười: Hội chợ sách, Thư viện trường19-ngày 25 Tháng Mười: Hội chợ sách, Thư viện trường19-ngày 25 Tháng Mười: Hội chợ sách, Thư viện trường

• 25 tháng 10: Ăn tối đa tộc Potluck• 25 tháng 10: Ăn tối đa tộc Potluck

• TBA Tháng Mười Một: trivia Đêm• TBA Tháng Mười Một: trivia Đêm

• 12 tháng 11: Cựu chiến binh ngày, không có trường• 12 tháng 11: Cựu chiến binh ngày, không có trường• 12 tháng 11: Cựu chiến binh ngày, không có trường

• 13 tháng 11: PTSA họp @ 06:30, Lounge của giáo • 13 tháng 11: PTSA họp @ 06:30, Lounge của giáo • 13 tháng 11: PTSA họp @ 06:30, Lounge của giáo 

viên

hoạt động tình nguyện

Mọi thứ bây giờ là trên mạng - một cái gì đó mới trong năm nay 

huyện đang triển khai, không có thêm bản sao giấy. Một ứng dụng 

mới là cần thiết mỗi năm, đi đến seattlepublicschools.volunteerlocal.com/ mới là cần thiết mỗi năm, đi đến seattlepublicschools.volunteerlocal.com/ 

tình nguyện /.

Bạn sẽ cần phải hoàn thành việc áp dụng kiểm tra lý lịch 

(on-line) và bản sao chứng minh thư (mà bạn có thể tải lên các 

ứng dụng trực tuyến của bạn). Bà Robin Lee vẫn sẽ là một trong 

để xử lý kiểm tra lý lịch. Bạn có thể xin làm tình nguyện viên tại 

bất kỳ điểm nào trong năm học, nhưng XỬ LÝ ĐƠN phải mất ít 

nhất hai tuần. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ Bà Robin Lee / 

Student & Advocate gia đình,

rolee@seattleschools.org hoặc 206-252-8371.

CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN

Dưới đây là danh sách các sự kiện sắp tới Maple trường cần tình 

nguyện viên:

ảnh ngày - 09 tháng 10 ảnh ngày - 09 tháng 10 

Ăn tối đa tộc Potluck - ngày 25 tháng 10Ăn tối đa tộc Potluck - ngày 25 tháng 10

Hội chợ sách - 19-ngày 25 tháng 10 Để biết thêm chi tiết, hãy truy Hội chợ sách - 19-ngày 25 tháng 10 Để biết thêm chi tiết, hãy truy 

cập blog Maple PTSA tại 

mapleptsa.com/volunteer hoặc tại signupgenius. com. Nếu trên mapleptsa.com/volunteer hoặc tại signupgenius. com. Nếu trên mapleptsa.com/volunteer hoặc tại signupgenius. com. Nếu trên mapleptsa.com/volunteer hoặc tại signupgenius. com. Nếu trên 

SignUpGenius Sau đó nhập địa chỉ email của Điều phối viên tình 

nguyện của chúng tôi, mùa hè Gallagher; summergal828@gmail.com.nguyện của chúng tôi, mùa hè Gallagher; summergal828@gmail.com.

Điều này sẽ cho phép bạn tìm kiếm và duyệt nities opportu- hiện tại 

và đăng ký để giúp đỡ. 

Một số nhân viên mới, Từ trái sang phải: 

Megan Morey, Lauren Razrri, Ian Domingo, 

Maya Festinger, Mike Wolfson, Theresa 

Matthews, Mason Skeffington, Lian 

Hollaway, Claire DiJulio, Chris Veltri và 

Daniel Hoisington

MAPLE CHO VAY THƯ VIỆN 

Maple có một Little Thư viện miễn phí nằm ở 

cách entry trước. Học sinh và phụ huynh được 

mời tham gia một cuốn sách hoặc để lại một 

cuốn sách. Chúng tôi có rất nhiều để lựa chọn!

• Kat Behrend, 1st Grade Giáo viên Hỗ trợKat Behrend, 1st Grade Giáo viên Hỗ trợ

• Claire DiJulio, 2/3 lớp hỗ trợ giáo viênClaire DiJulio, 2/3 lớp hỗ trợ giáo viên

• Ian Domingo, Đặc biệt Asst Giáo dục giảng dạy.Ian Domingo, Đặc biệt Asst Giáo dục giảng dạy.

• Maya Festinger, Intern Marcia Ventura củaMaya Festinger, Intern Marcia Ventura của

• Daniel Hoisington, 1st Grade TeacherDaniel Hoisington, 1st Grade Teacher

• Lian Hollaway, Đặc biệt Asst Giáo dục giảng dạy. Lian Hollaway, Đặc biệt Asst Giáo dục giảng dạy. 

• Alice Lippitt, Lớp Giáo viên 3Alice Lippitt, Lớp Giáo viên 3

• Theresa Matthews, Giáo viên giáo dục đặc biệtTheresa Matthews, Giáo viên giáo dục đặc biệt

• Megan Morey, Giáo viên giáo dục đặc biệt• Megan Morey, Giáo viên giáo dục đặc biệt

• Emily Nierman, Speech Language chuyên viên chỉnh Emily Nierman, Speech Language chuyên viên chỉnh 

• Lauren Razrri, Khách Art Teacher• Lauren Razrri, Khách Art Teacher

• Mason Skeffington, Phó Hiệu trưởngMason Skeffington, Phó Hiệu trưởng

• Chris Veltri, Lớp 4 giáo viên• Chris Veltri, Lớp 4 giáo viên

• Michael Wolfson, PE TeacherMichael Wolfson, PE Teacher



TRẠI SEYMOUR 

Thứ tư và thứ năm học sinh lớp sẽ 

nhận được trên xe buýt để đi đến 

Trại Seymour vào sáng 

Wednesday, September 26. Nếu 

bạn có 

thắc mắc phút cuối cùng, email Marcia Ventura, 

mrventura@seattleschools.org.

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHỌN

Các nhà tài trợ chọn là một tổ chức mà là dedicat- ed để tài trợ 

cho các dự án lớp học. Các giáo viên sau tại Maple hiện có dự 

án được liệt kê. Nếu bạn muốn tặng cho dự án, hãy truy cập 

của họ

donorschoose.org và gõ tên của giáo viên trong thanh tìm donorschoose.org và gõ tên của giáo viên trong thanh tìm 

kiếm.

• Stephen Bucheit (Âm nhạc) Operation Ukulele! - Hết • Stephen Bucheit (Âm nhạc) Operation Ukulele! - Hết 

hạn ngày 13 tháng 10

“Học sinh của tôi cần truy cập vào công cụ lớp học mà cả giáo 

dục và vui vẻ. Bằng cách bắt đầu một chương trình ukulele, 

sinh viên sẽ có thể tham gia vào một kinh nghiệm phong phú 

mà còn truy cập âm nhạc văn hóa.”

• Alice Lippitt (D2) Đừng bắt chúng tôi ngồi trên sàn nhà! - Hết hạn ngày • Alice Lippitt (D2) Đừng bắt chúng tôi ngồi trên sàn nhà! - Hết hạn ngày 

18 tháng 10

“Học sinh của tôi xứng đáng một thảm mới (và lớn hơn!) Cho cơ quan 

phát triển của họ.”

• Bethany Poon (B1) 

1, 2, 3, 4, Toán Vật liệu cho số, đếm, và hơn 

nữa! - Hết hạn 26 tháng 10nữa! - Hết hạn 26 tháng 10

“Dự án này sẽ giúp quầy quỹ, trò chơi và hoạt động trung tâm mà 

sinh viên sẽ sử dụng để luyện tập kỹ năng toán học sớm một hấp 

dẫn và thực hành cách.”

• Andrew Allen (STEM) Robotics trong lớp học! - Hết hạn • Andrew Allen (STEM) Robotics trong lớp học! - Hết hạn • Andrew Allen (STEM) Robotics trong lớp học! - Hết hạn 

6 tháng 12

“Chúng tôi đang cố gắng bổ sung thêm robot và máy tính bảng để 

chương trình STEM của chúng tôi để sinh viên của chúng tôi có thể 

làm mã hóa, kỹ thuật và robot.”

• Erin Bell (K) Laminate và Tìm hiểu - Hết hạn ngày 13 tháng 12Erin Bell (K) Laminate và Tìm hiểu - Hết hạn ngày 13 tháng 12

“Học sinh của tôi cần một laminator, vật tư cán sẽ cho 

phép tôi để tạo ra tài liệu học tập có thể được sử dụng và 

tái sử dụng.”

• Sara Quân (tăng tốc) Bộ phận chỉ đính hôn, đính hôn Brains - Hết hạn • Sara Quân (tăng tốc) Bộ phận chỉ đính hôn, đính hôn Brains - Hết hạn 

ngày 08 tháng 1

“Dự án này bao gồm chỗ ngồi linh hoạt, một tấm thảm cho không 

gian đọc sách của chúng tôi, và các tài liệu ELA để đọc thêm và thực 

hành bằng văn bản.”

Có rất nhiều dự án Maple trên 

DonorsChoose.org. Quét vào đây để tìm hiểu thêm và DonorsChoose.org. Quét vào đây để tìm hiểu thêm và 

để tặng hoặc truy cập mapleptsa. com / để tặng hoặc truy cập mapleptsa. com / 

mapledonorschoose.

CROSSING GUARD CẦN 

Bộ Giao thông vận tải Public 

Schools Seattle đang tìm kiếm một 

người lớn Crossing Guard cho 

giao điểm của 15th Ave S & S Shelton. Bắt đầu từ $ 15 / hr, 2 giờ / 

ngày, 10 giờ / tuần. Trình độ chuyên môn: High School bằng tốt 

nghiệp, GED hoặc tương đương. Crim- inal Tư pháp vân tay và Bối 

cảnh Kiểm tra. Ít nhất 18 tuổi, trưởng thành, chăm sóc và an toàn 

đầu óc. Nếu quan tâm, hãy liên hệ Cheri Stafford tại (206)252-0908 

hoặc cstafford@seattleschools.org.hoặc cstafford@seattleschools.org.

NGUỒN 

Phòng giao dịch muốn nhắc nhở mỗi gia đình để đi trực tuyến để xác minh thông tin cá nhân của học sinh, thông tin liên lạc 

khẩn cấp và các dữ liệu khác. Bạn có cho đến ngày 30 tháng 9 để cập nhật thông tin của bạn. Chú ý, đây là tách rời khỏi công 

việc giấy tờ mang về nhà, rằng công việc giấy sẽ được lưu giữ tại Maple.

Mới để The Source? Nguồn cung cấp quyền truy cập vào thông tin hồ sơ học sinh như chuyên cần, điểm đánh giá, thông tin 

thư viện và bây giờ là hình thức xác minh dữ liệu học sinh. Làm thế nào để bắt đầu?

• Chuyến thăm ps.seattleschools.org và đăng nhập.Chuyến thăm ps.seattleschools.org và đăng nhập.Chuyến thăm ps.seattleschools.org và đăng nhập.

• Chọn học sinh có thông tin bạn muốn xác minh dọc theo phía trên

• Chọn mẫu đơn xác minh dữ liệu 

• Đồng ý với các điều khoản và điều kiện

• Nhấp vào “Bắt đầu hình thức” 

Chích ngừa cúm miễn phí 

Chúng tôi sẽ cung cấp chích ngừa cúm 

miễn phí cho học sinh trong giờ học! 

hình thức uỷ quyền / đồng ý sẽ về nhà 

vào tuần tới. Thăm khỏe mạnh

trường tại healthyschoolsllc.com/flu-shots/ hoặc Emily Goff, Y trường tại healthyschoolsllc.com/flu-shots/ hoặc Emily Goff, Y trường tại healthyschoolsllc.com/flu-shots/ hoặc Emily Goff, Y trường tại healthyschoolsllc.com/flu-shots/ hoặc Emily Goff, Y 

tá Trường - 206-252-8317 / ejgoff@seattleschools.org để tá Trường - 206-252-8317 / ejgoff@seattleschools.org để 

biết thêm thông tin.

Mỗi Top Box sẽ làm cho một tác động rất lớn cho các trường học của chúng tôi. mục tiêu gây quỹ của chúng tôi trong năm nay là $ 800, mà sẽ đi thẳng 

về phía nguồn cung cấp và các hoạt động cho Maple. Mỗi người là giá trị 10 ¢ cho các trường học của chúng tôi! Chỉ cần nhìn cho Tops Hộp màu hồng về phía nguồn cung cấp và các hoạt động cho Maple. Mỗi người là giá trị 10 ¢ cho các trường học của chúng tôi! Chỉ cần nhìn cho Tops Hộp màu hồng về phía nguồn cung cấp và các hoạt động cho Maple. Mỗi người là giá trị 10 ¢ cho các trường học của chúng tôi! Chỉ cần nhìn cho Tops Hộp màu hồng 

trên hàng trăm sản phẩm, cắt chúng và sau đó gửi chúng đến trường. Tops Box của bạn có thể được thả vào hộp bộ sưu tập trên lớp.

Bộ sưu tập ổ Mùa thu của chúng tôi đang xảy ra bây giờ! Hãy chắc chắn để biến trong Tops Box của bạn bằng cách Ngày 26 tháng 10. Sẽ có một bộ Bộ sưu tập ổ Mùa thu của chúng tôi đang xảy ra bây giờ! Hãy chắc chắn để biến trong Tops Box của bạn bằng cách Ngày 26 tháng 10. Sẽ có một bộ Bộ sưu tập ổ Mùa thu của chúng tôi đang xảy ra bây giờ! Hãy chắc chắn để biến trong Tops Box của bạn bằng cách Ngày 26 tháng 10. Sẽ có một bộ 

sưu tập trong mùa xuân, vì vậy hãy thu thập tất cả năm dài. Để biết thêm thông tin về Tops Box, bao gồm một danh sách các sản phẩm tham gia, đi đến BTFE.com.sưu tập trong mùa xuân, vì vậy hãy thu thập tất cả năm dài. Để biết thêm thông tin về Tops Box, bao gồm một danh sách các sản phẩm tham gia, đi đến BTFE.com.

Hãy chắc chắn để đăng ký làm thành viên ( nó miễn phí!) vì vậy bạn có thể kiểm tra chi tiết thu nhập của trường chúng tôi và nhận được quyền truy cập Hãy chắc chắn để đăng ký làm thành viên ( nó miễn phí!) vì vậy bạn có thể kiểm tra chi tiết thu nhập của trường chúng tôi và nhận được quyền truy cập Hãy chắc chắn để đăng ký làm thành viên ( nó miễn phí!) vì vậy bạn có thể kiểm tra chi tiết thu nhập của trường chúng tôi và nhận được quyền truy cập 

vào các phiếu giảm giá và tiền thưởng cung cấp. Cũng đừng quên để tải về Box Tops Bonus App thêm các cách thức nhanh chóng và dễ dàng để kiếm vào các phiếu giảm giá và tiền thưởng cung cấp. Cũng đừng quên để tải về Box Tops Bonus App thêm các cách thức nhanh chóng và dễ dàng để kiếm vào các phiếu giảm giá và tiền thưởng cung cấp. Cũng đừng quên để tải về Box Tops Bonus App thêm các cách thức nhanh chóng và dễ dàng để kiếm 

tiền.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với tôi tại maplePTSA@gmail.com. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! Agnes Gómez / Tops hộp Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với tôi tại maplePTSA@gmail.com. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! Agnes Gómez / Tops hộp Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với tôi tại maplePTSA@gmail.com. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! Agnes Gómez / Tops hộp Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với tôi tại maplePTSA@gmail.com. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! Agnes Gómez / Tops hộp 

cho Điều phối viên giáo dục ™

CÂY PHONG TRƯỜNG / TIN TỨC LÁ THƯ CÂY PHONG TRƯỜNG / TIN TỨC LÁ THƯ CÂY PHONG TRƯỜNG / TIN TỨC LÁ THƯ Tháng 9 năm 2018

MỞ VỊ TRÍ PTSA BAN

Chúng tôi là nhà cha mẹ / người giám hộ và giáo viên có hỗ trợ các sinh viên của Maple School. Chúng tôi là về việc xây dựng một cộng đồng 

mạnh mẽ mà làm việc cùng nhau dành cho sinh viên của chúng tôi và trường học của chúng tôi. PTSA Cần Bạn! Bạn có muốn tham gia nhiều 

hơn tại Trường Tiểu Maple? Làm điều gì đó ngoài sự hấp dẫn lớp học đối với bạn? Nếu bạn rất thích để giúp chúng tôi và tham gia, các PTSA 

có một số tions posi- đang mở: Phó Chủ tịch, Grant Viết đồng chủ tịch, Thủ quỹ đồng chủ trì.

• Phó Tổng Thống / Hỗ trợ Chủ tịch PTSA và hỗ trợ ra quyết định; Quản lý chiến lược munications tạp của PTSA; Phó Tổng Thống / Hỗ trợ Chủ tịch PTSA và hỗ trợ ra quyết định; Quản lý chiến lược munications tạp của PTSA; 

Đại diện cho PTSA tại các cuộc họp hàng tháng và sự kiện của trường. Cam kết: 8-16 giờ / tháng.

• Grant-viết đồng chủ tịch / Làm việc với các tài trợ hiện tại Chủ tịch để tìm nguồn sáng tạo kinh phí cho tiểu Maple rằng Grant-viết đồng chủ tịch / Làm việc với các tài trợ hiện tại Chủ tịch để tìm nguồn sáng tạo kinh phí cho tiểu Maple rằng 

sẽ tăng cường học của chúng tôi, cải thiện giáo viên học tập và hỗ trợ sinh viên; Nghiên cứu có sẵn tài trợ và tạo điều kiện 

cho quá trình xin tài trợ. Cam kết: 2-12 giờ / tháng.

• Thủ quỹ đồng chủ tịch / Hỗ trợ quỹ với các nhiệm vụ tài chính PTSA; thu thập và gửi tất cả các quỹ nuôi dưỡng bởi các PTSA và Thủ quỹ đồng chủ tịch / Hỗ trợ quỹ với các nhiệm vụ tài chính PTSA; thu thập và gửi tất cả các quỹ nuôi dưỡng bởi các PTSA và 

phân tán nó theo ngân sách hàng năm đã được phê duyệt. Cam kết: 5-10 giờ / tháng.  

Có vị trí khác cũng có sẵn, nếu bạn quan tâm trong việc giúp đỡ hoặc muốn được tham gia, hãy liên hệ Joy Raymond 

tại mapleptsa@gmail.com.tại mapleptsa@gmail.com.

Bản tin được công bố Bi-hàng tháng. Để biết thêm up-to-date Trường Tin tức, truy cập trang web của chúng tôi: MaplePTSA.comBản tin được công bố Bi-hàng tháng. Để biết thêm up-to-date Trường Tin tức, truy cập trang web của chúng tôi: MaplePTSA.com

mũi chích ngừa cúm rất quan trọng để chăm sóc phòng ngừa:

• Bảo vệ chống lại bốn chủng cúm

• Giảm nhập viện liên quan đến cúm & tuyển 

sinh PICU

• Giúp giảm bớt các triệu chứng nếu một đứa trẻ bị ốm

• Giảm tử vong cho trẻ em liên quan đến cúm


