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CHÀO M NEWNG CÁC 
THÀNH VIÊN MỚI
Chúng tôi tự hào chào đón các nhân viên mới 
sau đây đến cộng đồng Maple của chúng tôi. Hãy 
nhớ mở rộng Chào Mừng Chào Mừng khi bạn 
bắt gặp chúng xung quanh trường.

Abby Lin -Trợ lý Giảng dạy
Barnabas Lo - Trợ lý Giảng dạy
Beatrice Leonard - Trợ giảng Giảng dạy
Benjamin Umhoefer - Giáo dục đặc biệt
Bethany Poon - lớp 1
Brittney Jones - lớp 5
Caitlin Curry - lớp 1
Erin Bell - Giáo viên Trợ giúp Chính
Gerald Barbon - Trợ lý Giảng dạy
Ilan Speizer - Chuyên gia về Ngôn Ngữ / Ngôn Ngữ
Molly Sinnott - Trợ lý Giảng dạy
Sara Quan - Giáo dục đặc biệt

TIN TỨC BẾP BẾP MAPLE
Chào mừng trở lại với những món ăn mới và thú vị trong năm nay 
cho bữa sáng và bữa trưa. Tên tôi là Cathy Stalker, và tôi là người phụ 

nữ ăn trưa của con bạn. Tôi đã ở Maple trong 19 năm và yêu nghề của tôi cho con cái của bạn và tìm 
hiểu chúng. Trợ lý của tôi là Pam Chan, người nói tiếng Trung Quốc thông thạo và có một con trai ở 
Maple. Hãy đến và gặp nhân viên nhà bếp.
Bữa sáng được phục vụ hàng ngày và bắt đầu lúc 7:30 sáng ‘đến chuông đầu tiên lúc 7:50 sáng. Nếu xe 
buýt chạy muộn, bữa sáng vẫn được phục vụ cho những sinh viên đó. Thời gian ăn trưa thay đổi cho 
mỗi lớp nhưng chúng tôi bắt đầu lúc 10:40 với bữa trưa đầu tiên. Hãy tham gia học sinh của bạn vào 
bữa trưa, chúng tôi rất muốn bạn tham gia cùng chúng tôi bất cứ lúc nào. Bữa ăn trưa dành cho người 
lớn là $ 4.75 (tiền mặt) bao gồm bữa ăn nóng cũng như salad rau.
Các ứng dụng cho các bữa ăn trưa miễn phí / giảm giá sẽ đến trước ngày 5 tháng 10 hoặc những 
chương trình trong chương trình sẽ bị tính giá đầy đủ. Nếu bạn nhận được thư của tôi cho biết con của 
bạn nợ tiền, hãy gửi tiền bằng tiền mặt, các khoản chi trả cho Dịch vụ Dinh dưỡng hoặc bằng paypams 
mà tính phí dịch vụ nhẹ.

HELLO MAPLE GIA ĐÌNH!
Chúng tôi sẽ bắt đầu một cách mạnh mẽ vào năm học 2017-2018! Học sinh và nhân viên được đắm mình 
trong việc giảng dạy và học tập và thưởng thức xây dựng cộng đồng lớp học tích cực trên toàn bộ tòa nhà 
của chúng tôi. Tôi hy vọng các con của bạn chia sẻ những câu chuyện hàng ngày về những điều tuyệt vời 
xảy ra ở Maple School!
Khi chúng tôi trở lại mỗi năm học, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng kỳ vọng và củng cố Maple Way. 
Năm nay, chúng tôi đang quảng bá với tất cả học sinh rằng theo Cách Maple Way có nghĩa là Loại, An 
toàn và Trách nhiệm. Khu vực tập trung của chúng tôi trong tháng này đã được nghỉ ngơi trên sân chơi. 
Học sinh đã được dạy về vẻ bề ngoài, an toàn và trách nhiệm như trên Sân chơi Maple của chúng tôi và 
nhân viên của chúng tôi làm nhiệm vụ đang củng cố các hành vi tích cực của họ mỗi ngày. Cho đến nay, 
chúng tôi đã có báo cáo về hành vi không xảy ra từ sân chơi trong năm học này! Cách đi Maple Mon-
archs!

Khi chúng tôi tiếp tục làm việc để giữ gìn, an toàn và có trách nhiệm trên 
trường học của chúng tôi, tôi yêu cầu bạn, các gia đình Maple của chúng tôi, 
tuân theo Maple Way trong cộng đồng lớn hơn. Tôi đã nghe những báo cáo 
chán chường về an toàn giao thông của chúng tôi trước và sau giờ học. Xin nhớ 
khi bạn mang con đến trường có 533 sinh viên đi đến và đi Maple mỗi ngày. Để 
đảm bảo họ làm cho nó an toàn, tất cả chúng ta trong nó với nhau! Hãy sử dụng 

những từ ngữ chu đáo và tương tác khi chia sẻ đường xá với nhau. Hãy an toàn-Chậm lại, hãy chú ý đến 
người đi bộ và xe cộ trên các đường phố xung quanh trường học của chúng tôi. Trách Nhiệm-Đảm bảo 
rằng bạn rời khỏi nhà trong thời gian đủ để đưa con đến trường vào lúc 7:55 sáng mà không cần phải vội 
vã và tuân theo các quy tắc của đường. Là một trường học, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét cách thức chúng 
tôi có thể tạo điều kiện cho việc bỏ học và nhận các thủ tục để giảm thiểu căng thẳng và tăng sự an toàn. 
Hãy theo dõi những thay đổi và trong thời gian chờ đợi, cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
Ms. Sanchez, Principal

LÊN KẾ HOẠCH TRƯỚC
• Mỗi thứ hai:
  Monarch thứ hai,
  mặc đồ Maple của bạn
• Mỗi thứ tư: Phát hành 
  sớm @ 1:10pm
• 10 tháng 10:
  Ngày học của trường học
• 10 tháng 10:
  Hội nghị PTSA @ 6:30 chiều, 
  Teacher’s Lounge
• 13 tháng 10:
  Ngày Phát triển Chuyên môn của Giáo viên,
  không có trường học cho sinh viên
• 19 tháng 10:
  Món ăn tối đa sắc tộc ăn tối
• Ngày 8 tháng 11: Thông tin bên lề
• Ngày 10 tháng 11: Ngày của cựu chiến binh, 
  không có trường học
• Ngày 14 tháng 11:
  Hội nghị PTSA @ 6:30 chiều, 
  Teacher’s Lounge

VOLUNTEERING  Bất kỳ tình nguyện viên làm việc trong lớp học hoặc tại Maple có liên hệ 
trực tiếp với trẻ em cần phải hoàn thành những điều sau đây:
• Gói ứng dụng Tình nguyện viên (hoàn thành mỗi năm một lần)
• Xem Dự Luật Phòng Chống Tình Trạng Khiếm Tật Người Lớn - khóa học 
  trực tuyến Làm theo hướng dẫn để in chứng chỉ (hoàn thành chỉ một lần).
  Nếu bạn đã xem video trước đây, vui lòng ghi chú ở trang 4 trong Gói ứng 
  dụng Tình nguyện
• Gửi bản sao giấy chứng minh nhân dân (bằng lái xe, tiểu bang hoặc hộ 
  chiếu) để kiểm tra nền
• Xem lại Cẩm nang tình nguyện viên cấp huyện

Liên hệ với Bà Robin Lee, Luật sư của Học sinh và Gia đình, rolee@seattleschools.org hoặc 
206-252-8319 cho các bản sao của các mẫu đơn ở trên.
Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập blog Maple PTSA tại mapleptsa.com/volunteer.
Các cơ hội tình nguyện đặc biệt sắp tới:
Ngày hình ảnh - 10 tháng 10   Món ăn nhiều món ăn dân tộc - 19 tháng 10
Thông tin bên lề - 8 tháng 11

Left to right: Molly Sinnott, Benjamin Umhoefer, Abby Lin, 
Barnabas Lo, Ilan Speizer, Caitlin Curry, Bethany Poon



TRIVIA NIGHT
1st Annual Maple Thông tin bên lề đêm!
Đánh dấu lịch của bạn (và nhận một người giữ trẻ) 
để bạn có thể tham gia cùng chúng tôi khi chúng 
tôi xây dựng cộng đồng Maple của chúng tôi
và có một số niềm vui!

? ? ? ? ? ? ? ?
Gì: Sự kiện xã hội cho cha mẹ, người giám hộ và 
nhân viên của cộng đồng Maple
KHI: Thứ Tư, 8 tháng Mười Một, 7-9 giờ tối
ĐỊA ĐIỂM: Adventure Hub & Winery
                  2969 4th Ave S, Seattle 98134
WHO: Dành cho người lớn ở độ tuổi 21+
CÁCH: Mua vé qua liên kết tại MaplePTSA.com 
(đề xuất 25 đô la tặng, bao gồm nhập học, 2 ly
và đồ ăn nhẹ)
• Tất cả tiền thu được đều có lợi cho Maple PTSA
  tài trợ cho các chuyến đi thực địa
• Cô chủ quán sẽ là cô Sanchez
  (trừ khi em bé xuất hiện lần đầu tiên!)
CÂU H QUI: Có câu hỏi hoặc muốn giúp đỡ sự 
kiện này? Liên hệ với Jenn Gosma tại
jennifer.gosma@gmail.com.

Thành viên của PTSA BOARD
Chúng tôi rất vui mừng thông báo tất cả các vai 
trò của Hội đồng PTSA của chúng tôi được làm 
đầy trong năm nay! Chúng tôi mong muốn một 
năm thú vị tại Maple!

Joy Raymond – Chủ tịch
Gitane Versakos – Phó Chủ tịch
Elena Sanchez – Hiệu trưởng trường
Daisy Barragan – Hiệu trưởng Nhà trường
Nikkie Beall –Thư ký
Jen Seminara – Thủ quỹ
Jenn Gosma – Chủ tịch gây quỹ
Erica DeMeerLeer – Điều Hợp Viên Thành Viên
Summer Gallagher – Điều phối tình nguyện viên
Gina Englund – Phương tiện truyền thông xã hội
Agnes Gómez – Bản tin

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin
tại mapleptsa@gmail.com.

BOX TOPS cho giáo dục

Năm nay chúng tôi đang khởi động lại các nỗ lực thu thập BOX TOPS. Clipping Box Tops là một cách 
dễ dàng để giúp kiếm tiền cho Maple School. Mỗi trường có giá trị 10 ¢ cho trường của chúng tôi! 
Chỉ cần tìm hộp màu hồng trên hàng trăm sản phẩm. Tất cả bạn phải làm là clip họ và gửi chúng đến 
trường. Box Tops của bạn có thể được thả vào hộp thu thập lớp học của bạn hoặc đính kèm với một 
Bộ sưu tập. Bộ sưu tập bổ sung có sẵn trong Front Office hoặc trên trang web BoxTop, nhưng không 
cần thiết, chỉ cần một hoạt động vui vẻ để làm trong khi thu thập.
Mỗi Box Top sẽ tạo ra một tác động rất lớn cho trường của chúng tôi. Mục tiêu gây quỹ của chúng tôi 
cho năm nay là $ 1000, sẽ trực tiếp hướng tới nguồn cung cấp và các hoạt động cho trường Maple.
Bộ sưu tập đầu tiên trong năm nay là vào ngày 21 tháng 10. Nhưng chúng tôi sẽ có một bộ sưu tập 
khác vào mùa xuân, vì vậy hãy tiếp tục thu thập tất cả trong năm.
Để biết thêm thông tin về Box Tops, bao gồm danh sách các sản phẩm tham gia, hãy truy cập BTFE.
com. Hãy chắc chắn đăng ký làm thành viên (miễn phí!) Để bạn có thể kiểm tra chi tiết thu nhập của 
trường chúng tôi và nhận được quyền truy cập phiếu mua hàng và phiếu thưởng. Cũng đừng quên tải 
xuống Box Tops Bonus App để biết cách kiếm tiền nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ maplePTSA@gmail.com. Tôi đến 
đây để giúp chương trình Box Tops for Education ™ của trường của chúng tôi thành công lớn trong 
năm nay.
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!
Agnes Gómez / Box Tops for Education™ Coordinator
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MAPLE GEAR
Nhớ để thể thao đồ của bạn trên Maple
Thứ hai. Quần áo có sẵn để mua
và tất cả tiền thu được đều có lợi cho PTSA.

Áo thun 
Thanh niên 
$10 
Người lớn $12
Áo khoác
Pull-over & 
Zipper
Thanh niên 
$22 
Người lớn $ 25
Mẫu đơn đặt hàng cũng có sẵn tại văn phòng 
phía trước hoặc liên hệ với maplePTSA@gmail.
com để tìm hiểu thêm và mua hàng.

DANH SÁCH S F DỤNG ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC TIẾNG ANH 
Lillian Welch
Tôi là Người mua sách cho trẻ em và thanh thiếu niên và Chuyên gia tại 
Sách Đảo trên Đảo Mercer. Con gái tôi chỉ mới bắt đầu lớp mẫu giáo ở 
Maple. Tôi thích nói về sách và kết hợp một người đọc với câu chuyện đúng 
đắn. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi email cho tôi 
- welchlillian@gmail.com.

GRADES K-2
• Heartwood Hotel by Kallie Georg - Một chương trình kết hợp hài hòa và ngọt ngào cuốn sách về một con 
chuột tìm ra nơi của mình trên thế giới. Nó cũng là một tuyệt vời đọc-to. Tôi yêu nó.
• I’m Just No Good at Rhyming by Chris Harris- Đây là một bài thơ tuyệt vời, ngớ ngẩn, chứa vô nghĩa
  bộ sưu tập nhắc nhở tôi về Trường hợp đường xá Kết thúc bằng cách tốt nhất có thể.
•  Zoe and Sassafras by Asia Citro - Động vật huyền bí, Khoa học, Bí mật và Mầu nhiệm - những gì có thể
  bạn muốn từ một quyển sách của chương sớm? Nó cũng hoạt động tốt như đọc to. Đây là một series mới 
tuyệt vời với kháng cáo rộng.
• Arthur and the Golden Rope by Joe Todd-Stanton - Arthur là một anh hùng không được chọn để cứu 
thành phố của mình trong cuốn sách ảnh dựa trên thần thoại Bắc Myth. Tôi thích các minh họa và không 
nhớ đọc nó một trăm lần. Có một kết thúc ly kỳ, quá!
• The Bad Guys by Aaron Blabey - Sách 4 là ra ngay bây giờ! Nếu bạn chưa thử cuốn sách minh họa này
  về một nhóm kẻ ác cố gắng cải tiến cách của họ, bắt đầu ngay bây giờ. Nó rất thú vị.
GRADEOS 3-5
LỚP 8+
• The Explorer by Katherine Rundell - Chỉ cần gọi nó là một cuộc phiêu lưu như Hatchet, nhưng đặt ở 
Amazon và rất nhiều trẻ em sẽ muốn đọc nó - ly kỳ, hồi hộp, và viết tốt. Đó là một người chiến thắng.
• Wishtree by Katherine Applegate - Mới từ tác giả của The One và Only Ivan! Câu chuyện này là
  được thuật lại bởi cây sồi sống bên ngoài trường tiểu học. Một cuốn tiểu thuyết độc đáo và kịp thời.
• Who Killed Darius Drake? by Rodman Philbrick - Không bao giờ có đủ bí ẩn! Hai đứa trẻ hợp tác để làm 
theo các đầu mối và giải quyết những bí ẩn của đồ trang sức bị đánh cắp và giết người.
Độ tuổi trên 9+
• The Wonderling by Mira Bartók - Một nhân vật trẻ mồ côi, giống như cáo tên Number Thirteen là ngôi 
sao của tiểu thuyết giả tưởng giàu có, huyền diệu, được minh hoạ rất nhiều. Một câu chuyện về việc tìm 
kiếm chính mình mà có thể làm cho một tuyệt vời đọc to.
Độ tuổi trên 10+
• Patina by Jason Reynolds - Quyền lực của cô gái và vượt qua quỷ cá nhân trong cuốn sách thứ hai của 
Reynold’s theo dõi hàng loạt. Anh ta là một trong những nhà văn giỏi nhất (và tuổi teen) ngay bây giờ. 
Đừng bỏ lỡ anh ấy.


