
 

 

 
TẦM NHÌN: 100% Học sinh thành công          

GIÁ TRỊ CHÍNH: Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tích cực 

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: Tạo ra môi trường học tập an toàn và tích cực nơi mà tất cả các cá nhân 

đều cảm thấy được giá trị và thách thức để đạt được khả năng cao nhất. 
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Kính gởi quý Phụ huynh và các Học sinh, 

 

Chào mừng mùa thu! Tháng 10 là tháng chúng ta cùng phân tích những dữ liệu của các Học sinh và có cái nhìn tốt hơn về 

những việc cần làm nhằm đạt được các mục tiêu của năm học. 

 

Kế hoạch cải tiến Trường học là những mục tiêu nhắm đến trong năm nay. Mục tiêu của chúng ta là củng cố điểm số trong các 

môn học Đọc/Viết, Toán và Khoa Học. Tôi muốn chia sẻ những phương hướng chính sẽ được chú trọng trong năm nay để hỗ 

trợ và củng cố việc học cho học sinh. Bốn phương hướng đó là: 

 

 Number Talks: sẽ được thực hiện hàng ngày ở khối lớp 5 và được giám sát thông qua dữ liệu học sinh và các buổi thực 

hành. 

 Thực hiện các bài Đọc trong toàn trường được giám sát thông qua dữ liệu học sinh và các buổi thực hành. 

 Trong các buối phối hợp thảo luận, các giáo viên sẽ soạn bài giảng và thiết kế các bài kiểm tra phù hợp với yêu cầu khắt khe 

của các tiêu chuẩn đánh giá. 

 Các giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh phản hồi trên bài làm nhằm khuyến khích phát triển suy nghĩ, hướng học sinh đến 

tiêu chuẩn thành thạo. 

 Sử dụng những mục tiêu học để đánh giá và đưa ra hướng dẫn như đã được giám sát bằng những dữ liệu hành chính. 
 
Mục tiêu của chúng ta cũng bao gồm việc cung cấp môi trường an toàn để khuyến khích việc học tập của các học sinh. Sự cam 

kết và cống hiến của các giáo viên và nhân viên cho tất cả việc thành công trong học tập của học sinh chúng ta, sự hỗ trợ quan 

trọng của quý phụ huynh trong việc thành công của con em, và động lực của các em học sinh khi đến trường học tập hăng hái 

mỗi ngày sẽ giúp củng cố việc thực hiện được các mục tiêu đó. 

  

Chúng tôi chào đón tất cả các gia đình đến PCE vào bữa ăn sáng và ăn trưa, để làm tình nguyện và vào các buổi tối sinh hoạt gia 

đình phụ huynh. Sự liên kết giữa nhà trường và gia đình có ảnh hưởng to lớn trong sự thành công trong học tập của con em. 

Các phụ huynh, những người tham dự các buổi họp, kiểm tra bài hàng ngày, hỗ trợ con em làm bài tập về nhà, và tham dự các 

buổi tối sinh hoạt gia đình phụ huynh, chứng tỏ cho con em họ tầm quan trọng của nhà trường và 

việc học tập. Sự liên kết của quý phụ huynh chứng minh rằng tất cả chúng ta là một, cùng làm việc 

với nhau cho sự thành công của các học sinh. 

                             Pinellas Central  

                                   Điểm tin Hoạt động 



 

 
                                Thông báo & Điểm tin 

 

  
Điểm danh 

Trường hợp học sinh nghỉ học, vui lòng báo cáo trên trang web của 

trường tiểu học Pinellas Central, gởi thông báo về phụ huynh hoặc 

mời gặp để giải thích về việc vắng mặt của học sinh. Vui lòng xem 

thêm trong Student Code of Conduct về danh sách các trường hợp 

được phép vắng mặt và những trường hợp khác (Trang 33-36). 

*Lưu ý: Phụ huynh có thể xin lý do vắng mặt có phép 5 lần/học kỳ 

(10 lần/năm học) theo quy định. Những trường hợp vắng quá số quy 

định phải có giấy tờ chứng minh hợp lệ. 

NCLB – Yêu cầu Chất lượng cao 

Những giáo viên xuất sắc của chúng tôi đã hết sức  tận tâm cho 

các học sinh và cho mục tiêu giúp các em đạt được những thành 

quả tốt nhất. Tất cả giáo viên của chúng tôi đều được tiểu bang 

Florida công nhận và đã có những thành tựu chuyên môn để 

thự  hiện những chiến lược tốt nhất giúp cho sự thành công của 

học sinh. 

Hoạt động No Child Left Behind (NCLB) Highly Qualified Teacher 

đòi hỏi giáo viên phải chứng minh được những yêu cầu về môn 

học. Khi đó, giáo viên mới đạt được quy định tiêu chuẩn của 

NCLB. 

Các giáo viên của chúng tôi đã được tiểu bang Florida công 

nhận và đạt yêu cầu giảng dạy những môn học chính theo 

chuyên môn. Ngoài ra, các giáo viên cũng tham dự các lớp bồi 

dưỡng để giúp họ có được sự thực hành giảng dạt tốt nhất. 

Cuối cùng, nhiều người trong số các giáo viên của chúng tôi đã 

được phép giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESOL). 

Việc chứng nhận này cho phép giáo viên giảng dạy các học sinh 

mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Việc chứng nhận 

này đòi hỏi phải đạt được đến 300 giờ phát triển chuyên môn. 

Những giáo viên sau đây đã vượt hơn yêu cầu cho ESOL trong 

quá trình thực hiện việc chúng nhận ESOL: 

Kasandra Bodell ESOL  

Jocelyn Pizzi ESOL  

Donna Sweiss ESOL  

Annette Wylie ESOL  

 Tôi tự tin rằng những giáo viên này đang cung cấp những 

hướng dẫn hiệu quả trong môi trường học tập an toàn cho các 

học sinh. 

Các giáo viên và nhân viên của chúng tôi đang làm việc hết sức 

để đạt được những yêu cầu của từng học sinh trong trường. 

Chúng tôi rất hoan nghênh sự tiếp tục hỗ trợ của quý phụ 

huynh trong việc giáo dục con em mình. Nếi quý vị có thắc mắc 

hoặc có vấn đè gì, xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi. 

Cara A. Walsh, Ed.D.  

Hiệu trưởng  

  
                     Thông báo ngày học bù do nghỉ bão Irma 
 
 Tiểu bang đã miễn trừ hai ngày và căn cứ vào số giờ học ở 

Pinellas, quận sẽ tổ chức tổng cộng ba ngày học bù trong năm học 2017 

– 2018. 

Ngày học bù đầu tiên sẽ là ngày thứ Hai, 16/10/2017. 

Ngày này trước đây dự kiến là ngày bồi dưỡng chuyên môn cho các 

nhân viên của PCS và học sinh được nghỉ học. Nay các học sinh được 

yêu cầu đi học vào ngày này. 

  
     Hội thảo Great American sắp đến !  

Bạn có một công việc hoặc một sở thích thú vị mà bạn 

muốn chia sẻ với các học sinh của chúng ta?  

Ngày 15/11/2017, chúng tôi mời bạn tham dự buổi hội thảo Great 

American (Người Mỹ vĩ đại) thường niên của chúng tôi! Để tham dự 

hoặc tìm hiểu thêm thông tin về sụ kiện thú vị này, xin liên hệ với Văn 

phòng Gia đình và Cộng đồng, Jami Carpenter qua số (727)547-7853          

ext. 2101 hoặc e-mail : carpenterjam@pcsb.org.  

 
  Xin cám ơn các đối tác và gia đình của PCE về việc quyên góp 

từ thiện! 

 

Bà Rose Garris ủng hộ quần áo cho phòng y tế của chúng tôi 

Wal-Mart, địa chỉ 2677 Roosevelt Largo và American Legion Post 104 

ủng hộ văn phòng phẩm 

Ông và bà Walko ủng hộ ba lô. 

  

  

Xin cám ơn Tammie Lockwood đã nhận đỡ đầu lớp học 
của cô Harmon và cô Avolt! 

mailto:carpenterjam@pcsb.org


Điểm Tin về khen thưởng ở các Bộ phận và các Phòng Ban 

 
  Chúc mừng các nhân viên tiêu biểu tháng 10 

                             

Janey Sagitto- Cô đã nỗ lực nhớ tên các học sinh mẫu giáo để 

chào đón các em khi đến lớp. Cô cũng đã giúp đỡ nhiệt tình các 

học sinh mẫu giáo khi lên xuống xe về nhà vào buổi chiều. Làm 

rất tốt Janey! 

  

Dominyk Carter- Thầy đã luôn thân thiện với học sinh và phụ 

huynh khi hướng dẫn xe bằng cách chào hỏi và đảm bảo mọi 

người được an toàn. Tiếp tục công việc Dominyk! 

  

Ya’khira Vann- Cô đã giúp đỡ rất nhiều ở các lớp mẫu giáo. Cô 

hỗ trợ cô Nault nhiều công việc nhưng vẫn sẵn sàng ngừng lại 

để giúp đỡ các em mẫu giáo khi cần. Rất tốt Ya’khira! 

 

 
 

Thông tin mới về Thư viện/Truyền thông 

Trung tâm truyền thông rất nhộn nhịp và các học sinh 

đang đọc sách rất nhiều. Hãy khuyến khích con em bạn 

tiếp tục đến thăm thư viện và mang sách về đọc. Nếu 

bạn vẫn còn giữ computer ở nhà vui lòng trả lại cho 

trường càng sớm càng tốt.  

Hội chợ sách Scholastic sẽ được tổ chức tại PCE từ 20 

đến 27 tháng 10. Các học sinh có thể mua sách vào giờ 

ăn trưa. Chúng tôi cũng sẽ mở Hội chợ sách tại buổi Sinh 

Hoạt Gia đình PTA tối ngày thứ Năm, 29/10. Hãy đến 

tham dự với chúng tôi! 

 
 

Tin Âm nhạc 

 

Các buổi Hòa nhạc 

26/10: Grade Concert lần thứ 2 tại Trunk or Treat Night 

14/12: Chorus Winter Concert 

23/2/2018: Grade Performances lần thứ 1 trong buổi Student-
Led   

26/4/2018: Grade Concert lần thứ 3 tại AVID Night  

 

 
 

Tin Hội Họa 

                       Chúc mừng các Họa sĩ của PCE! 

2017-18 Trưng bày tác phẩm tại Văn phòng  HC! 

Blaine Dowdy - Lớp 5 

Sofia Kalinina - Lớp 1 

Sanay Bell - Lớp 3 

Natalie Pagan - Lớp 2 

Zachariah Gericke - Lớp 2 

Johnathon Jackson - Lớp 2 

Pranav Prajapati - Lớp 4 

Amerie Akuffo - Lớp 3 

 
 

PE 

Vào tháng 10 chúng tôi sẽ bắt đầu huấn 

luyện các đội thể thao. Có bốn đội đã 

được tổ chức gồm bóng rổ, bóng chày, 

bóng đá và bóng chuyền. Trong thời gian huấn luyện 

chúng tôi sẽ hướng dẫn các em cách thực hiện các kỹ 

năng các nhau. Một số kỹ năng sẽ được chú trọng là rê 

bóng trong môn bóng rổ, bắt bóng trong môn bóng 

chày, chuyền bóng trong môn bóng đá và bật bóng trong 

môn bóng chuyền. Đây sẽ là tháng hoạt động ngoài trời 

thú vị tại PE.  

 
 

Tin tức ESOL  

 

Kỹ năng Đọc rất quan trọng cần thực 

hiện mỗi ngày đối với học sinh ELL! Đây 
là một cách luyện đọc thú vị và hiệu quả trên com-

puter. Có thể đọc bằng 37 ngôn ngữ khác nhau 

ngoài tiếng Anh! Hãy cùng đọc bằng tiếng mẹ đẻ và 
cả tiếng Anh cùng một lúc: 

www.uniteforliteracy.com  

http://www.uniteforliteracy.com


                 Tin tức mới từ các Phòng Ban 

 

 

 

 

 

Góc Dr. Wohl 
 
Sự liên kết với con em bạn rất quan trọng và cần thiết. Một 
mối liên hệ tích cực từ sớm sẽ rất có ích khi con em bạn bước 
vào lứa tuổi thiếu niên. Nó sẽ thiết lập sự tin tưởng vào bạn 
khi có những quyết định ở lứa tuổi này. 

Những mối liên hệ tích cực cũng sẽ làm phong phú cuộc sống 
của bạn và con em bạn. Mối liên kết với con em bạn không 
phải là một kế hoạch phức tạp hoặc một cuộc đi nghỉ tốn kém. 
Nó có thể đơn giản, dễ dàng và không cần chi phí. Dưới đây là 
một số cách để liên kết với con em bạn: 

 

Buổi sáng – Bắt đầu buổi sáng đúng cách bằng cách sắp xếp 
gọn gàng từ đêm hôm trước. Hãy đảm bảo rằng con em bạn đã 
chuẩn bị sẵn sàng để đến trường. Không ai sẽ được lợi nếu 
một ngày mới bắt đầu một cách vội vàng cùng những lời nói 
khó nghe. Thay vào đó, cố gắng dành thời gian để ăn sáng cùng 
nhau và dùng thời gian đó để nói về những ngày sắp tới. 

Trong ngày – Hãy bỏ một lời ghi chú vào hộp cơm hoặc cặp 
của con em bạn. Nhắc nhở con em bạn về điều gì đó mà gia 
đình bạn phải làm cùng nhau trong ngày hôm đó hoặc bỏ thêm 
một đoạn lời nhắn ngắn rằng bạn đang suy nghĩ về con em 
bạn. Lời nhắn là một biểu hiện của sự yêu thương và vô cùng 
ấm áp đối với con em bạn. 

Sau giờ học – “Con thích điều gì nhất trong hôm nay?” Đương 
nhiên bạn cũng muốn nghe về những khó khăn trong ngày, 
nhưng đừng quên kết thúc buổi nói chuyện một cách lạc quan. 
Nói ra sự tin tưởng rằng con em bạn có thể giải quyết vấn đề 
và đưa ra hỗ trợ mà bạn sẽ luôn luôn có mặt để giúp đỡ. Hãy 
để cho con em của bạn biết bạn vô cùng tự hào về những 
thành tựu (dù lớn hay nhỏ) mà con em bạn đạt được. 

Buổi tối – Dành thời gian để thư giãn cùng nhau. Đọc một 
quyển sách, chơi một trò chơi, hay cùng nhau thưởng thức 
chương trình mà gia đình bạn yêu thích. Gia đình bạn sẽ ngủ 
ngon hơn và cảm nhận được sự liên kết nhiều hơn khi bạn 
chậm lại và giải bày cùng nhau. 

Cuối tuần – Đây là khoảng thời gian hoàn hảo để chia sẻ với gia 
đình. Đi dạo phố, đến công viên, thư viện, chơi ngoài trời, hoặc 
làm điều gì đó cùng nhau. Cuộc sống vô cùng náo nhiệt, hãy 
dành thời gian để thưởng thức nó. 

Góc nghề nghiệp và vật lí trị liệu: 

      Tháng Mười là Tháng Vật Lí Trị Liệu! 

Bạn có biết Vật Lí Trị Liệu đã được cung cấp ở các trường cho trẻ 

em khuyến tật hay không? Vai trò của các nhà trị liệu đối với 

những trẻ em này là giúp bọn họ điều hướng trường học đến mức 

độ thành công cao nhất mà bọn họ có thể, tiếp xúc đến môi trường 

học tập có ích cho khả năng của bọn họ nhất. Tất cả những trẻ em 

này đều có IEP, một kế hoạch học tập riêng để giúp bọn họ đạt 

được mục tiêu trong môi trường trường học. 

Chúng tôi cũng là một nguồn tài nguyên cho những hoạt động trên. 

Tôi có thêm vào một số mẹo để giúp với bài tập về nhà mà tôi hi 

vọng bạn cảm thấy có ích. 



 
 

   Tin tức từ Ban Tư Vấn 

Các gia đình PCE thân mến, 

Tôi hi vọng các bạn đều an toàn sau cơn bão vừa rồi! Xin hãy cho chúng tôi biết nếu bạn cần giúp đỡ. 

Tháng Chín là tháng rèn luyện trách nhiệm của chúng tôi – chịu trách nhiệm về những điều mình nói và làm. Học sinh rèn 
luyện trách nhiệm ở trường bằng cách nghe theo hướng dẫn, hoàn thành bài tập về nhà và nộp bài, cũng như đảm bảo rằng 
sổ của mình đã được kí tên mỗi ngày. Ở nhà, học sinh có thể rèn luyện trách nhiệm bằng cách giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. 

Xin hãy xem danh sách phía dưới về Học Sinh tiêu biểu trong tháng! 

Tháng Mười chúng tôi sẽ rèn luyện khả năng hợp tác – hình thành mối quan hệ tốt với mọi người để đạt được mục tiêu của 
mình. Sẽ có rất nhiều cơ hội để luyện tính hợp tác trong trường và đạt được danh hiệu Học Sinh của Tháng cho Tháng 
Mười!! 

Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã làm để hỗ trợ cho việc học của con em các bạn! 

  

                              THÁNG 9/2017 

       HỌC SINH TIÊU BIỂU CỦA THÁNG 

Mẫu Giáo 
Amir Abouelsenoun - Bodell  
Ian Leal - Brennan 
Eric Tiedeman - Gantz 
Makayla Fulmer -Gross  
Amelia Alexander - Nault 
Dylan Stevens - Reitz 
 
Lớp 1 
Ayana Mukherjee - Bohrnsen 
Annabella Doucette -  McHale 
Leo Ahmetovic  -Pruden 
Ava Felder - Robinson 
Liam Harder - Walko 
Elenaya Medina - Williams 
Demetrius Roberson - Wylie 
 
Lớp 2 
Jonathan Jackson - Georgia 
Emma Carpenter - Herman 
Trevor Johnson - Ristoff 
Siede Kelley  - Thigpen 

Lớp 3 
Abby Harter - Gasky 
April Miller -  Hevia 
Ana Godinez - McConnell 
Daniella Roman - Robertson 
Marian Fumero - Sweiss 
Dishra Williams - Quinn 
 
 
Lớp 4 
Lily McConnell - Brnada 
Solanna Gaudioso-Techo - Harmon 
David Bui - Hoylman 
Phillip Alexander - Johnson 
Annabelle Cruz - Nichols 
 
 
Lớp 5 
Skyler Rosengrant - Avolt 
Sydnie Harmon - Hallenbeck  
 Mackinzie Higginbotham - Pizzi  
Lexi Chaseng - Redington 
Miranda Rodriguez -Sturz  

  

 

10/4 Ngày Đi Bộ Đến Trường 

10/9 Ngày Chụp Hình Mùa Thu 

10/10 Astro Skate 6 - 8 giờ tối. Tổ 

chức bởi Lớp 2 và McDonald’s 

Spirit Night 4 - 9 giờ tối 

10/13 Hội nghị của học sinh 8:05 sáng đến 12 giờ trưa và All Pro Dad’s 

Donuts with Dad tổ chức bởi PTA 

10/26 Trunk or Treat 6 giờ tối và buổi hòa nhạc của lớp 2 

10/27 Bảng điểm được gửi về nhà  

10/31 Lớp Mẫu giáo tham quan Trang trại Old Mickey, 9:15am-2pm 



           Hướng dẫn Đăng nhập vào Clever 

  

Đăng nhập vào Clever từ nhà (Hướng dẫn cho học sinh) 

Cần phải có một trình duyệt đặc biệt để đăng nhập vào Clever không? 

Có. Trình duyệt tốt nhất để dùng với Clever là trình duyệt Google’s Chrome. Các em có thể cài đặt nó trên máy tính bằng 

cách vào đây: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html 

Sau đã có Google Chrome, làm theo hướng dẫn ở dưới để lấy những nguồn thông tin kĩ thuật cần thiết ! 

1. Vào trang http://www.pcsb.org 

2. Chọn thanh Student, sau đó click vào  link Clever dưới Site Shortcuts 

3. Vào trang kế tiếp, click vào hộp ‘Log In with Active Directory’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dùng username và assword của PCS để đăng nhập. 

 

5. Nếu vào đến trang này, các em đã đăng nhập thành công 

vào Clever và  có thể sử dung tài liệu mình cần. 



 

 

 


