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Trường trung học Piedmont
Thật khó để tin rằng chúng tôi đã hoàn thành tuần thứ năm trong năm học 2018-19 của chúng tôi. Khi tôi đi qua các lớp
học hàng ngày, tôi thấy sinh viên học tập nghiêm túc và tham gia đầy đủ các hoạt động tại trường. Hôm nay chúng tôi tổ
chức bầu cử để sinh viên bỏ phiếu cho các bạn đang điều hành ASB Student Leadership và School Site Council. Kết quả
từ cuộc bầu cử hôm nay sẽ được công bố vào tuần tới.
Năm nay sẽ là năm đầu tiên để Piedmont có hai học sinh được bầu trong Hội Đồng Trường học, điều này giúp chúng tôi
phát triển và phê duyệt các kế hoạch toàn trường. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm ba phụ huynh hoặc người giám hộ để
điều hành Hội đồng Trường học (SSC). SSC của chúng tôi sẽ họp mặt thứ Tư tuần thứ hai của tháng từ 3:30 đến 5:00
chiều. Nếu bạn quan tâm đến việc tranh cử, vui lòng tham gia bằng cách gọi cho văn phòng chính của chúng tôi hoặc
bằng cách hoàn thành bản khảo sát trực tuyến gồm 4 câu hỏi tại: https://goo.gl/wDEpCH. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho các
ứng cử viên của chúng tôi vào tuần tới. Cuộc họp SSC đầu tiên của chúng tôi sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 10 tháng 10.
Hội Phụ Huynh-Giáo Viên (PTA) của chúng tôi cũng sẽ họp vào Thứ Tư tuần thứ hai của tháng. Các cuộc họp PTA của
chúng tôi từ 5:00 đến 6:30 tối. Cuộc họp PTA tiếp theo của chúng tôi sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 10 tháng 10. Nếu bạn
chưa tham gia PTA Piedmont của chúng tôi, vui lòng hợp tác với các vị phụ huynh và giáo viên bằng cách liên hệ với văn
phòng chính của chúng tôi hoặc bằng cách đăng ký trực tuyến tại: https://goo.gl/hSmNSD.
Bắt đầu từ tuần vừa qua, chi phí ăn trưa của học sinh chúng tôi tăng từ $ 3,00 lên $ 3,25. Hãy đảm bảo rằng con bạn có
đem theo bữa trưa hoặc mua bữa ăn trưa tại trường mỗi ngày. Đó là điều quan trọng đảm bảo rằng học sinh được ăn
uống đầy đủ trong giờ ăn trưa. Để giảm thiểu thời gian con quý vị xếp hàng mua thức ăn, quý vị nên thanh toán trước cho
các bữa ăn. Trả trước cho các bữa ăn có thể được thực hiện trực tuyến tại: www.myschoolbucks.com. Nếu con quý vị hội
đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá trong năm 2017 - 2018, quý vị sẽ cần hoàn thành đơn xin miễn phí và
giảm giá năm 2018 - 2019 để xem con quý vị có tiếp tục hội đủ điều kiện hay không. Đơn có sẵn tại văn phòng chính của
chúng tôi, văn phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng Học Sinh, và trên trang mạng của quận.
Thứ Hai ngày 24 tháng 9 này, chúng tôi sẽ có ngày chụp lại hình ảnh cho những học sinh vắng mặt vào ngày đầu tiên đi
học và cho những người đã chụp hình nhưng cần phải làm lại. Những sinh viên muốn chụp lại hình ảnh của họ cần mang
theo các hình ảnh gốc của họ vào thứ Hai.
Chúng tôi sẽ có tryouts trong suốt cả tuần của ngày 1 tháng 10 cho sinh
viên quan tâm đến việc tham gia bóng rổ nữ. Học sinh lớp 6 và lớp 7 sẽ thi
đấu từ 2:45 đến 4:00 chiều. Học sinh lớp 8 sẽ thử từ 4:00 đến 5:30 chiều.
Mùa bóng rổ nữ sẽ diễn ra trong tháng 10 và tháng 11. Bóng rổ nam sẽ bắt
đầu vào tháng 12.
Lancers Tiến Lên!

Calendar
●

Thứ Hai, ngày 24 tháng 9
- Hình ảnh Retakes

●

Thứ Tư, ngày 10 tháng 10
- SSC Họp 3:30 chiều tại Văn phòng chính
- PTA Họp 5:00 chiều trong Phòng 4
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