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Nội Dung 

Các em EL tham dự nghệ 

thuật 

Học sinh giỏi 

Vị khách đặc biệt 

Lớp học cho phụ huynh 

Đêm của các em vỡ long 

Từ ngữ trong tháng 

Ngày ghi nhớ trong tháng 

Tôi thấy, Tôi nghĩ và tự hỏi 

Các em EL trường trung học cấp 1 và 2 tham dự triền lãm 

nghệ thuật 

Vào ngày thứ 6 đẹp trời hôm 29 tháng 10, các em trong chương trình 

song ngữ đã đi tham quan về nghệ thuật ở thành phố.  Mỗi em mang 

theo cuốn số ghi chú nhưng gì mình thấy, mình nghĩ và tự hỏi trong  

10 tác phẩm mà em thích nhất. 

Các em cũng xin mấy tấm thiệp của 

tác giả. Enrique Da Varona của 

trường Junior High rất thích thú 

khi đây là lần đầu tiên em đi 

downtown Grand rapids và nhìn 

những người câu cá và dòng sông. 

Các em cũng có dịp phỏng vấn các 

nghệ nhân về tác phẩm của họ. 

Năm ngoái, các em từ JH và High 

School học chung với cô Trumbell 

nhưng năm nay, các em được chia 

ra thành 2 lớp khác nhau. Đây là 

cơ hội cho các em gặp lại nhau. 

Sau một buổi sáng đi tham quan, 

các em đã nhìn và quan sát nhiểu 

xe truck mang bảng hiệu thực 

phẩm xung quang Rosa Park 

Circle. Và đến trưa, các em được 

thực tập dùng Anh Ngữ để mua 

thức  ăn. Em Jonathan Hernandez 

đã mua 1 cái bánh kẹp thịt và ly 

nước ngọt rất dễ dàng vì mẹ cuả em 

cũng có 1 tiệm bán thức ăn. 

Trở về lại trường, các em bắt tay vào thiết kế  PowerPoints để  trình 

bày những gì các em vừa mới thấy ở triển lãm nghệ thuật. Vài ngày 

sau đó, các em sẽ lần lược lên lớp trình bày về PowerPoints và những 

cảm nghiệm của mình. Các  em hy vọng trường sẽ tổ chức đi tham dự 

nghệ thuật mỗi năm. 



Thủ tục khiếu nại  
Nếu phụ huynh hoặc học sinh có khiếu nại về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ ELL, cha mẹ nên nói chuyện với giáo viên lớp học  của con 
em mình, hay một giáo viên lo ELL cho trường,  hoặc trực tiếp với hiệu trưởng của trường. 
Bất kỳ người nào tin rằng anh / cô ta đã bị phân biệt trong cách đối xử hoặc bị từ chối cơ hội bình đẳng tiếp cận các chương trình hoặc dịch 
vụ, có thể nộp đơn khiếu nại, cho điều phối viên của khu vực về các quyền dân sự sau đây: 
Sarah Earnest, Giám đốc nguồn nhân lực, Trường Công Wyoming, 3575 Gladiola Avenue SW, Wyoming, Michigan 49519 
Một người tin rằng anh / cô ta có một cơ sở để khiếu nại hợp lệ, có thể thảo luận về các vấn đề chính thức và trực diện với Điều phối viên 
trên, điều phối  viên sẽ điều tra khiếu nại và  sẽ có câu câu trả lời cho người khiếu nại. 

Thật là vinh dự khi đề cử 

Henry Pablo Matias cho lần 

này. Henry đang học lớp 1 ở 

Parkview trong lớp cô 

Bultema. Lý do là Henry luôn 

theo luật lệ, tôn trọng, chịu 

trách nhiệm và an toàn. Henry 

rất lịch sự và rất được bạn bè 

yêu thích.  Cậu ấy có biệt tài 

lắng nghe và biết nghĩ đến các bạn bè. Henry đang học 

tiếng Anh và tiến bộ rất nhiều khi nghĩ đến tương lai. 

Cậu ta rất thích đọc sách. Giờ rảnh rỗi, Henry thường 

xem TV và chơi phone của mẹ, thỉnh thoảng cũng lái 

xe đạp.   

Submitted by Mr. Malakowsky, Mrs. Ortega, and Mrs. Bultema 

Đêm cho các em 

Kindergarten 

Các em vỡ 

lòng và 

phụ huynh 

từ 

trường Gladiola và Oriole đã 

có 1 bữa tối thật vui trong mùa 

thu. Các em nghe cô đọc 

truyện về Pumpkins và chơi 

nhiều trò chơi về Pumpkin 

cũng như ăn bánh làm bằng pumpkin. Nhiều em 

không dám thọc tay vào trái pumpkin. Cám ơn 

tất cà càc tham dự viên. 

Ngày ghi nhớ trên lịch 

Thứ 5 ngày 16 tháng 11 từ 3:30 đến 5:00 PM.Chúng ta sẽ 

gặp nhau tại phòng cộng đồng ở thư viện Wyoming.Cơ hội để 

quý vị làm thẻ thư viện. Chúng tôi sẽ cung cấp thúc ăn nhẹ. 

Thứ 6 ngày 12 tháng 1 năm 2018 lúc 6 giờChúng ta sẽ có 1 

bữa ăn gồm nhiều nước khách nhau tạiWyoming High 

School cafeteriaXin phụ huynh tham dự và mang theo món 

ăn của dân tộc mình để chia sẻ. 

Sau bữa ăn, quý vị sẽ xem các em đấu bóng rỗ trong phòng 

gym. 

ọ ỏ

TỪ NGỮ TRONG THÁNG 

reluctant / rəˈləktənt/  - tính từ 

Định nghĩa: không muốn  hoặc do dự 

Chương Trình Pailalen dành cho phụ huynh sẽ được tổ chức trong khu vực Wyoming. Các lớp học bằng tiếng Anh 

và Spanish  trong 9 tuần lễ vào mỗi tối thứ 3 từ 5 giờ đến 7:30 chiều tại West Elementary, bắt đầu vào ngày 16 tháng 1 

năm 2018. Chúng tôi sẽ cung cấp ăn tối và giữ trẻ.Các lớp học đều miễn phí. Xin quý vị ghi danh bằng cách gọi cho Hiệu 

trưởng Josh Baumbach/ cô giáo Ruth Rolff hoặc cô Erika VanDyke ở số 530-7533. 

Vị Khách đặc biệt 

Các em EL ở trường Junior High được 1 vị khách ghé 

thăm trong tháng 10 vừa qua. DiHan Moa là một nghệ 

sĩ đến từ Thượng Hải và đến tranh tài triển lãm nghệ 

thuật ở Grand Rapids. Ông ta chuyên về tranh 3 chiều 

và đang dạy trường trung học ở Thượng Hải. 

DiHan dạy cho các em trong lớp cô Bliss về kỷ thuật vẽ 

tranh 3 chiều. Ông ta 

cũng chia sẽ những 

phong tục tập quán ở 

quê nhà và trả lời câu 

hỏi của các em. Các em 

rất tự hào những điều 

học được từ DiHan và 

rất hảnh diện với các 

bản vẽ của các em. 


