
 
 
Kính gửi các gia đình 
Trường Maple thuộc về ai? Một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về Maple xuất hiện trong chuyến thăm 
đầu tiên của tôi vào mùa xuân năm ngoái. Cùng ngày hôm đó, có người hỏi tôi: "Chà, bạn đã nghĩ gì" 
 
Tôi đã cố gắng nói những gì tôi gặp khó khăn khi đặt tên. Tôi nói, "Thật khó để giải thích, nhưng một trong 
những ấn tượng lớn nhất của tôi là ngôi trường thuộc về trẻ em." 
 
Mùa thu này, môi trường học tập của Maple tiếp tục gửi thông điệp đến cộng đồng của chúng tôi về ai và 
những gì quan trọng. Tôi tự hào đi qua hành lang và lớp học của chúng tôi và xem công việc của sinh viên, 
nghệ thuật sinh viên, hình ảnh sinh viên và công nhận sinh viên. Từ nghệ thuật gấu nâu của học sinh mẫu giáo, 
đến mền lớp học của học sinh lớp 5, thông điệp rất rõ ràng, rằng Maple thuộc về con em chúng ta! 
 
 Tôi tiếp tục tận hưởng thời gian trong lớp học của chúng tôi. Vào cuối tháng 10, tôi sẽ có cơ hội dành thời gian 
có mục đích trong mỗi lớp học K-5! Cho dù tôi được mời đọc một câu chuyện, tham gia một cuộc họp lớp hoặc 
hát một bài hát, tôi rất hào hứng xây dựng mối quan hệ và kết nối tích cực với cộng đồng học tập Maple của 
chúng tôi. 
 
Christy Bowman-White, Hiệu trưởng 
 
MORNING DROPOFF (Xem bản đồ trợ giúp trực quan) 
Phụ huynh / Người giám hộ thả học sinh vào buổi sáng có thể làm như vậy trong hai lĩnh vực: 
Vị trí thả xuống 1: Vào bãi đậu xe của Công viên Maplewood từ phía Bắc 
 
lối vào (gần S Angeline St) và lái xe xuống (phía nam) để thả học sinh xuống gần lối vào phía Nam (S Ferdinand 
St) 
 
Địa điểm Dropoff 2: Từ 12th Ave S, rẽ vào S Shelton St, sau đó rẽ trái vào Corson Ave S. Vui lòng thả học sinh 
tại khu vực được chỉ định ở phía tây đường (gần trước tòa nhà). Sau khi xuống, tiếp tục trên Corson Ave S rẽ 
trái vào S Hudson St. 
 
Chúng tôi mời các gia đình đến công viên tại Maplewood Park hoặc khu phố xung quanh và cùng con đi bộ vào 
tòa nhà của trường. 
Xin lưu ý: 
 
• Trong thời gian đón / trả khách, Corson Ave S là một chiều, đi về phương Nam 
• Giao thông bị chặn từ S Ferdidnand St và S Shelton St 
• Xin hãy coi chừng người đi bộ 
• Xin hãy coi chừng Vệ binh băng qu 
 
CHƯƠNG TRÌNH TƯƠI & RAU TƯƠI 
 
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Maple đang bắt đầu một sức khỏe mới 
 
chương trình năm nay: Chương trình Rau quả tươi (FFVP)! Văn phòng Môi trường & Bền vững Seattle hợp tác 
với Phòng Dịch vụ Dinh dưỡng tại Trường Công lập Seattle sẽ cung cấp một bữa ăn nhẹ trái cây hoặc rau tươi 
cho mỗi học sinh mỗi ngày! Từ mận đến củ cải đến jicama, hàng ngày học sinh sẽ: 
 



• Nhận một bữa ăn nhẹ lành mạnh miễn phí 
• Hương vị thức ăn mới 
• Tìm hiểu về dinh dưỡng 
 
Các nghiên cứu cho thấy những sinh viên không đói có thể tập trung vào những gì họ nên ở trường: Học tập! 
Không bao giờ là quá sớm để học thói quen ăn uống lành mạnh và mạo hiểm. Không có chi phí cho gia đình 
hoặc trường học của chúng tôi tham gia chương trình này. Đây là một cơ hội và những sinh viên không muốn 
ăn đồ ăn nhẹ hàng ngày không phải ăn. 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình, 
 
vui lòng gửi email cho Mason Skeffington meskeffington@seattleschools.org 
 
Mason Skeffington / Trợ lý Hiệu trưởng 
 
 
 
ĐI VÀO CHIẾN DỊCH GIVING 
 
Mục tiêu của chúng tôi là tăng $ 7500! Vấn đề đóng góp của bạn! 
 
Chúng tôi kêu gọi mọi gia đình quyên góp bất kỳ số tiền nào. Bằng cách đó, bạn sẽ giúp củng cố cộng đồng 
trường học của chúng tôi và làm phong phú thêm mọi trải nghiệm ở trường học trẻ em. Mỗi đô la được trao 
trực tiếp cho các chương trình hỗ trợ hơn 500 học sinh, giáo viên và nhân viên tại Trường tiểu học Maple. Vui 
lòng gửi quyên góp trước ngày 21 tháng 11. 
 
Không có tiền do BẠN hào phóng quyên góp, nhiều hoạt động và chương trình trong trường của chúng tôi sẽ 
không tồn tại. 
 
Không có khoản tiền nào được mong đợi, quan trọng hơn, chúng tôi hy vọng rằng mọi gia đình sẽ tìm cách đầu 
tư vào học sinh của chúng tôi với sự đóng góp lớn nhất phù hợp với ngân sách gia đình của họ; có thể là $ 5, $ 
500 hoặc $ 5.000. 
 
Mỗi một đô la làm nên sự khác biệt !!! 
 
Để quyên góp: Hãy tìm mẫu quyên góp và phong bì thông qua Kid Mail hoặc Quyên góp trực tuyến tại 
mapleptsa.com. 
 
Câu hỏi? Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại mapleptsa @ gmail 
 
Cảm ơn bạn trước sự hỗ trợ của bạn! 
 
 
Trân trọng, Joy Raymond, Chủ tịch PTSA và Jenn Gosma, gây quỹ 
 
SỰ KIỆN SẮP TỚI 
• Thứ Tư hàng tuần: Phát hành sớm @ 1: 10pm 
• 11 tháng 11: Ngày cựu chiến binh, không có trường học 
• 12 tháng 11: Cuộc họp PTSA @ 6:30 chiều, 



  Phong chơ của giáo viên 
• 25-27 tháng 11: Ngày hội nghị, 
không có trường học cho học sinh 
• 28-29 tháng 11: Lễ Tạ ơn, 
không có trường học 
• 10 tháng 12: Cuộc họp PTSA @ 6:30 chiều, 
  Phong chơ của giáo viên 
• 20 tháng 12: 1 giờ nghỉ sớm 
• 23 tháng 12-tháng 1. 3: Nghỉ đông không đi học 


