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WELCOME NEW Monarchs

Kami ay ipinagmamalaki na WELCOME ang mga sumusunod na mga bagong staff sa aming Maple Komunidad: Kami ay ipinagmamalaki na WELCOME ang mga sumusunod na mga bagong staff sa aming Maple Komunidad: Kami ay ipinagmamalaki na WELCOME ang mga sumusunod na mga bagong staff sa aming Maple Komunidad: 

MAPLE KITCHEN NEWS Maligayang pagbabalik sa isang masaya at kapana-panabik na taon! MAPLE KITCHEN NEWS Maligayang pagbabalik sa isang masaya at kapana-panabik na taon! 

paalala:

• Hinahain ang almusal araw-araw at nagsisimula sa 07:30 'hanggang sa unang bell sa 7:50 ng umaga Kung bus tumakbo late, breakfast 

pa rin ang nagsilbi sa mga mag-aaral. 

• Ibig naming mayroon kang sumali sa amin anumang oras. Adult na tanghalian ay $ 4.75 ( cash) kung saan kabilang ang mainit na entrée pati na rin Ibig naming mayroon kang sumali sa amin anumang oras. Adult na tanghalian ay $ 4.75 ( cash) kung saan kabilang ang mainit na entrée pati na rin Ibig naming mayroon kang sumali sa amin anumang oras. Adult na tanghalian ay $ 4.75 ( cash) kung saan kabilang ang mainit na entrée pati na rin 

ang salad bar. 

• Milk ay ipagbibili sa tanghalian para sa .50 ¢ at ang iyong mga mag-aaral na kailangang makita Ms. Stalker

• Aplikasyon para sa libre / pinababang pananghalian ay dahil sa pamamagitan ng Oktubre 1 o ang mga nasa programa ay sisingilin ang buong presyo. Aplikasyon para sa libre / pinababang pananghalian ay dahil sa pamamagitan ng Oktubre 1 o ang mga nasa programa ay sisingilin ang buong presyo. Aplikasyon para sa libre / pinababang pananghalian ay dahil sa pamamagitan ng Oktubre 1 o ang mga nasa programa ay sisingilin ang buong presyo. 

Application magagamit na ngayon on-line sa PayPAMS.com.Application magagamit na ngayon on-line sa PayPAMS.com.

• Kung ikaw ay nakatanggap ng isang sulat na nagsasabi na ang iyong anak utang pa mangyaring ipadala ito sa pamamagitan ng cash, tseke 

payable sa Nutrition Services o on-line sa PayPAMS.com, para sa isang bahagyang bayad sa serbisyo.payable sa Nutrition Services o on-line sa PayPAMS.com, para sa isang bahagyang bayad sa serbisyo.payable sa Nutrition Services o on-line sa PayPAMS.com, para sa isang bahagyang bayad sa serbisyo.payable sa Nutrition Services o on-line sa PayPAMS.com, para sa isang bahagyang bayad sa serbisyo.payable sa Nutrition Services o on-line sa PayPAMS.com, para sa isang bahagyang bayad sa serbisyo.

HELLO MAPLE PAMILYA!

Maligayang pagbabalik! At sa aming bagong-to-Maple pamilya, kami ay nanginginig na sumali ka sa amin!

Handa ka na para sa pinakamahusay na taon ng paaralan ng iyong buhay? Ito ay pareho ques- tion ko ipinakita 

sa aming kawani nang sila'y magsipanumbalik sa Agosto. Nagkaroon kami ng ilang mga mahusay na taon sa 

Maple School at bawat taon ay isang pagkakataon upang gumawa ng aming mga paaralan ng mas mahusay 

para sa aming mga mag-aaral.

Sa pakikipagtulungan sa ng ginagawa ng ating staff ang pang araw-araw sa loob ng aming building, masaya 

naming sa aming komunidad upang tiyakin na ang aming mga mag-aaral ay may isang matagumpay na taon. 

Ako na nagpapasalamat para sa iyong mga tugon at paglahok sa unang bahagi ng mga kahilingan na aking 

ginawa tungkol sa aming mga umaga drop off at hangganan pagbabago panukala. Ito ay nakasisigla upang 

makita ang iyong mga pagsisikap at ang mga ito ay isang paalala na ang aming komunidad ay maaaring 

gumawa ng isang positibong epekto kapag nagtatrabaho kami magkasama.

Bilang inaabangan namin ang panahon sa taon ng paaralan, Hinihikayat ko sa iyo upang manatiling nakatuon at makahanap ng mga bagong paraan 

upang makakuha ng kasangkot sa kung ano ang nangyayari sa Maple. Marahil ikaw ay makahanap ng panahon upang sumali sa amin sa isang PTSA 

pulong (Ika-2 Martes ng bawat buwan) o boluntaryo sa silid-aralan ng iyong anak (huwag kalimutan ang mga bagong pamamaraan background check!)? 

Siguro ay magsasali sa iyo sa amin sa mga kaganapan ng gabi at gumawa ng mga bagong koneksyon sa iba pang mga pamilya? O kaya, posible ito ay 

iyong pinanghawakan makipag-usap sa guro ng inyong anak sa buong taon upang manatiling alam tungkol sa kanilang pag-unlad at kung paano upang 

suportahan ang kanilang pag-aaral sa labas ng paaralan? Ang mga pagkakataon ay walang hanggan!

Sa pagsasara, pasasalamat ko sa iyo nang maaga para sa iyong pakikipagtulungan! Ang iyong mga kontribusyon ay ginagarantiya na ito ay ang 

pinakamahusay na taon ng paaralan sa buhay ng aming Maple Monarchs! Elena Sanchez, punong-guropinakamahusay na taon ng paaralan sa buhay ng aming Maple Monarchs! Elena Sanchez, punong-guro

nalalapit na kaganapan

• Tuwing Miyerkules: Maagang paglabas @ 13:10Tuwing Miyerkules: Maagang paglabas @ 13:10Tuwing Miyerkules: Maagang paglabas @ 13:10

• Septiyembre 26-28: Camp Seymour, 4 ika & 5 th graders• Septiyembre 26-28: Camp Seymour, 4 ika & 5 th graders• Septiyembre 26-28: Camp Seymour, 4 ika & 5 th graders• Septiyembre 26-28: Camp Seymour, 4 ika & 5 th graders• Septiyembre 26-28: Camp Seymour, 4 ika & 5 th graders• Septiyembre 26-28: Camp Seymour, 4 ika & 5 th graders

• Oktubre 9: School Day Picture• Oktubre 9: School Day Picture

• Oktubre 9: PTSA Meeting @ 6:30 pm, Guro • Oktubre 9: PTSA Meeting @ 6:30 pm, Guro • Oktubre 9: PTSA Meeting @ 6:30 pm, Guro 

Lounge

• Oktubre 12: Guro Professional Development Araw, walang • Oktubre 12: Guro Professional Development Araw, walang • Oktubre 12: Guro Professional Development Araw, walang 

paaralan para sa mga mag-aaral

• Oktubre 19-25: Book Fair, Silid aklatanOktubre 19-25: Book Fair, Silid aklatanOktubre 19-25: Book Fair, Silid aklatan

• Oktubre 25: Multi-Etniko Potluck Dinner• Oktubre 25: Multi-Etniko Potluck Dinner

• Nobyembre TBA: trivia Night• Nobyembre TBA: trivia Night

• Nobyembre 12: Araw ng mga Beterano, Wala pang • Nobyembre 12: Araw ng mga Beterano, Wala pang • Nobyembre 12: Araw ng mga Beterano, Wala pang paaralan

• Nobyembre 13: PTSA Meeting @ 6:30 pm, Guro • Nobyembre 13: PTSA Meeting @ 6:30 pm, Guro • Nobyembre 13: PTSA Meeting @ 6:30 pm, Guro 

Lounge

Pagboluntaryo

Lahat ng bagay ay ngayon on-line - isang bagay na bago sa taong ito 

ang distrito ay pagpapatupad, wala nang kopya papel. Ang isang bagong 

application ay kinakailangan sa bawat taon, pumunta sa seattlepublicschools.volunteerlocal.com/ application ay kinakailangan sa bawat taon, pumunta sa seattlepublicschools.volunteerlocal.com/ 

volunteer /.

Kakailanganin mo upang makumpleto ang pagsusuri ng background na 

application (on-line) at kopya ng ID (kung saan maaari mong i-upload sa 

iyong mga on-line application). Ms. Robin Lee pa rin ang isa upang 

iproseso ang mga tseke na background. Maaari kang mag-aplay upang 

magboluntaryo sa anumang punto sa panahon ng taon ng paaralan, ngunit 

sa pagpoproseso ng mga aplikasyon tumatagal ng hindi bababa sa 

dalawang linggo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, 

makipag-ugnay Ms. Robin Lee / Student & Family Advocate,

rolee@seattleschools.org o 206-252-8371.

VOLUNTEER NG PAGKAKATAONG

Narito ang isang listahan ng mga nalalapit na kaganapan Maple 

School nangangailangan boluntaryo:

Araw ng litrato - Oktubre 9 Araw ng litrato - Oktubre 9 

Multi-Etniko Potluck Dinner - Oktubre 25Multi-Etniko Potluck Dinner - Oktubre 25

Book Fair - Oktubre 19-25 Para sa karagdagang detalye, bisitahin Book Fair - Oktubre 19-25 Para sa karagdagang detalye, bisitahin 

ang Maple PTSA blog sa 

mapleptsa.com/volunteer o sa signupgenius. com. Kung sa mapleptsa.com/volunteer o sa signupgenius. com. Kung sa mapleptsa.com/volunteer o sa signupgenius. com. Kung sa mapleptsa.com/volunteer o sa signupgenius. com. Kung sa 

SignUpGenius Pagkatapos ay ipasok ang email address ng ating 

Volunteer Coordinator, Summer Gallagher; summergal828@gmail.com. Ito Volunteer Coordinator, Summer Gallagher; summergal828@gmail.com. Ito Volunteer Coordinator, Summer Gallagher; summergal828@gmail.com. Ito 

ay magbibigay-daan sa iyo upang maghanap at mag-browse 

kasalukuyang opportu- nities at mag-sign up upang makatulong. 

Ang ilan sa mga bagong kawani, Mula kaliwa 

pakanan: Megan Morey, Lauren Razrri, Ian 

Domingo, Maya Festinger, Mike Wolfson, 

Theresa Matthews, Mason Skeffington, Lian 

Hollaway, Claire DiJulio, Chris Veltri at Daniel 

Hoisington

MAPLE Lending Library 

Maple ay may isang Little Free Library na 

matatagpuan sa front entry paraan. Mga 

mag-aaral at mga magulang ay iniimbitahan na 

tumagal ng isang libro o mag-iwan ng libro. 

Mayroon kaming ng maraming upang pumili mula sa!

• Kat Behrend, 1st Grade Support TeacherKat Behrend, 1st Grade Support Teacher

• Claire DiJulio, 2nd / 3rd Grade Support TeacherClaire DiJulio, 2nd / 3rd Grade Support Teacher

• Ian Domingo, Special Education Instructional Asst.Ian Domingo, Special Education Instructional Asst.

• Maya Festinger, Marcia Ventura ni InternMaya Festinger, Marcia Ventura ni Intern

• Daniel Hoisington, 1st Grade GuroDaniel Hoisington, 1st Grade Guro

• Lian Hollaway, Special Education Instructional Asst. Lian Hollaway, Special Education Instructional Asst. 

• Alice LIPPITT, 3rd Grade GuroAlice LIPPITT, 3rd Grade Guro

• Theresa Matthews, Special Education TeacherTheresa Matthews, Special Education Teacher

• Megan Morey, Special Education Teacher• Megan Morey, Special Education Teacher

• Emily Nierman, Speech Pathologist Wika Emily Nierman, Speech Pathologist Wika 

• Lauren Razrri, Guest Art Teacher• Lauren Razrri, Guest Art Teacher

• Mason Skeffington, Assistant PrincipalMason Skeffington, Assistant Principal

• Chris Veltri, 4th Grade Guro• Chris Veltri, 4th Grade Guro

• Michael Wolfson, PE TeacherMichael Wolfson, PE Teacher



CAMP SEYMOUR 

Pang-apat at ikalimang graders ay 

pagkuha ng bus upang pumunta sa 

Camp Seymour sa Miyerkules umaga 

Setyembre 26. Kung ikaw ay may 

anumang huling minuto mga katanungan, email Marcia Ventura, 

mrventura@seattleschools.org.

donor CHOOSE

Donors pumili ay isang samahan na ay dedicat- ed sa pagpopondo ng 

mga proyekto silid-aralan. Ang mga sumusunod na mga guro sa Maple 

kasalukuyang may mga proyekto na nakalista. Kung nais mong 

mag-abuloy sa kanilang mga proyekto, bisitahin ang

donorschoose.org at i-type ang pangalan ng guro sa donorschoose.org at i-type ang pangalan ng guro sa 

search bar.

• Stephen Bucheit (Musika) Ang operasyon Ukulele! - Matatapos • Stephen Bucheit (Musika) Ang operasyon Ukulele! - Matatapos 

Oktubre 13

"Ang aking mga mag-aaral kailangan ng access sa mga instrumento 

silid-aralan na ay parehong pang-edukasyon at masaya. Sa 

pamamagitan ng pagsisimula ng isang yukulele programa, mga 

mag-aaral ay magagawang upang lumahok sa isang enriching 

karanasan na din a-access sa kultura ng musika. "

• Alice LIPPITT (D2) Huwag Gawing Amin Umupo sa Floor! - Matatapos • Alice LIPPITT (D2) Huwag Gawing Amin Umupo sa Floor! - Matatapos 

Oktubre 18

"Ang aking mga mag-aaral ay karapat-dapat ng isang bagong (at mas 

malaki!) Karpet para sa kanilang lumalagong katawan."

• Bethany Poon (B1) 

1, 2, 3, 4, Math Mga materyales para sa mga Numero, 

pagbibilang, at Higit Pa! - Matatapos Oktubre 26pagbibilang, at Higit Pa! - Matatapos Oktubre 26

"Ang proyektong ito ay makakatulong sa fund counter, mga laro, at 

sentro ng mga aktibidad na mag-aaral ay gamitin upang magsagawa ng 

maagang mga kasanayan sa matematika sa isang makatawag pansin at hands-on na paraan."

• Andrew Allen (STEM) Robotics sa Classroom! - Matatapos • Andrew Allen (STEM) Robotics sa Classroom! - Matatapos • Andrew Allen (STEM) Robotics sa Classroom! - Matatapos 

Disyembre 6

"Kami ay sinusubukan upang magdagdag ng higit pang mga robot at 

tablet sa aming STEM program kaya na ang aming mga mag-aaral ay 

maaaring gawin coding, engineering at robotics."

• Erin Bell (K) Laminate and Learn - Matatapos Disyembre 13Erin Bell (K) Laminate and Learn - Matatapos Disyembre 13

"Ang aking mga mag-aaral na kailangan ng isang laminator at 

laminating supplies ay magbibigay-daan sa akin upang lumikha ng 

mga materyales sa pag-aaral na maaaring magamit at reused."

• Sara Quan (SPED) may kasunduang pakasal katawan, may 

kasunduang pakasal Brains - Matatapos Enero 8kasunduang pakasal Brains - Matatapos Enero 8

"Ang proyektong ito ay kabilang ang kakayahang umangkop seating, 

ang isang alpombra para sa aming pagbabasa espasyo, at ELA 

materyales para sa dagdag na pagbabasa at pagsusulat pagsasanay."

Maraming Maple proyekto sa 

DonorsChoose.org. I-scan dito upang matuto nang higit DonorsChoose.org. I-scan dito upang matuto nang higit 

pa at mag-abuloy o pagbisita mapleptsa. com / pa at mag-abuloy o pagbisita mapleptsa. com / 

mapledonorschoose.

CROSSING GUARD KAILANGANG GAMIT 

Pampublikong Paaralan ng Seattle 

Kagawaran ng Transportasyon ay 

naghahanap para sa isang Adult Crossing 

Guard para sa 

intersection ng 15th Ave S & S Shelton. Simula sa $ 15 / hr, 2 oras / 

araw, 10 oras / linggo. Qualifications: High School diploma, GED o 

katumbas. Crim- inal Justice Fingerprint at Background Check. Hindi 

bababa sa 18 taong gulang, mature, nag-aalaga at kaligtasan ng 

isip. Kung interesado, makipag-ugnay Cheri Stafford sa 

(206)252-0908 o cstafford@seattleschools.org.(206)252-0908 o cstafford@seattleschools.org.

THE SOURCE 

Ang Front Office nais na paalalahanan ang bawat mag-anak upang pumunta sa on-line upang i-verify demograpikong impormasyon ng iyong 

estudyante, impormasyon ng contact ng emergency at iba pang data. Mayroon kang hanggang Setyembre 30 upang i-update ang iyong impormasyon. 

TANDAAN, ito ay hiwalay mula sa mga paper work dinala sa bahay, na gawa sa papel ay pananatilihing nasa file sa Maple.

Bago sa Source Ang? Source ay nagbibigay ng access sa student record na impormasyon tulad ng pagdalo, mga marka ng pagtatasa, library 

impormasyon at ngayon ang data ng form ng mag-aaral pag-verify. Paano ako makakapagsimula?

• pagbisita ps.seattleschools.org at mag-log in.pagbisita ps.seattleschools.org at mag-log in.pagbisita ps.seattleschools.org at mag-log in.

• Piliin ang estudyante na may impormasyong nais mong i-verify sa tabi ng tuktok

• Piliin ang Data Verification Form 

• Sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon

• I-click ang "Simulan Forms" 

LIBRE PARA SA TRANGKASO shot 

Susundan natin ang nag-aalok ng LIBRE flu 

shots sa mga mag-aaral sa panahon ng araw 

ng paaralan! Ang mga pahintulot / mga form 

ng pahintulot ay uuwi sa susunod na linggo. 

Pagbisita Malusog

paaralan sa healthyschoolsllc.com/flu-shots/ o Emily Goff, School paaralan sa healthyschoolsllc.com/flu-shots/ o Emily Goff, School paaralan sa healthyschoolsllc.com/flu-shots/ o Emily Goff, School paaralan sa healthyschoolsllc.com/flu-shots/ o Emily Goff, School 

Nurse - 206-252-8317 / ejgoff@seattleschools.org para sa Nurse - 206-252-8317 / ejgoff@seattleschools.org para sa 

karagdagang impormasyon.

Bawat Box Top gagawa ng malaking epekto para sa aming paaralan. Ang aming fund raising layunin para sa taong ito ay $ 800, na direktang pumunta 

patungo supplies at mga gawain para sa Maple. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 ¢ para sa aming paaralan! Hanapin lamang ang pink Box Tops patungo supplies at mga gawain para sa Maple. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 ¢ para sa aming paaralan! Hanapin lamang ang pink Box Tops patungo supplies at mga gawain para sa Maple. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 ¢ para sa aming paaralan! Hanapin lamang ang pink Box Tops 

sa daan-daang ng mga produkto, i-clip ang mga ito at pagkatapos ay ipadala ang mga ito sa paaralan. Ang iyong Box Tops maaaring bumaba sa kahon 

silid-aralan koleksyon.

Ang aming Fall Collection drive ang nangyayari ngayon! Maging sigurado na i-sa iyong Box Tops sa pamamagitan ng Oktubre 26. Magkakaroon ng isa Ang aming Fall Collection drive ang nangyayari ngayon! Maging sigurado na i-sa iyong Box Tops sa pamamagitan ng Oktubre 26. Magkakaroon ng isa Ang aming Fall Collection drive ang nangyayari ngayon! Maging sigurado na i-sa iyong Box Tops sa pamamagitan ng Oktubre 26. Magkakaroon ng isa 

pang koleksyon sa Spring, kaya palaging pagkolekta ng lahat ng taon ang haba. Para sa karagdagang impormasyon sa Box Tops, kabilang ang isang 

listahan ng mga kalahok na mga produkto, pumunta sa BTFE.com. Maging sigurado na mag-sign up bilang isang miyembro ( ito'y LIBRE!) kaya maaari listahan ng mga kalahok na mga produkto, pumunta sa BTFE.com. Maging sigurado na mag-sign up bilang isang miyembro ( ito'y LIBRE!) kaya maaari listahan ng mga kalahok na mga produkto, pumunta sa BTFE.com. Maging sigurado na mag-sign up bilang isang miyembro ( ito'y LIBRE!) kaya maaari listahan ng mga kalahok na mga produkto, pumunta sa BTFE.com. Maging sigurado na mag-sign up bilang isang miyembro ( ito'y LIBRE!) kaya maaari listahan ng mga kalahok na mga produkto, pumunta sa BTFE.com. Maging sigurado na mag-sign up bilang isang miyembro ( ito'y LIBRE!) kaya maaari 

mong tingnan ang mga kita ng mga detalye ng ating paaralan at makakuha ng access sa mga kupon at bonus na alok. Gayundin huwag kalimutan na 

i-download ang Box Tops Bonus App para sa higit pang mabilis at madaling paraan upang kumita ng mga pondo.i-download ang Box Tops Bonus App para sa higit pang mabilis at madaling paraan upang kumita ng mga pondo.i-download ang Box Tops Bonus App para sa higit pang mabilis at madaling paraan upang kumita ng mga pondo.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnay sa akin sa maplePTSA@gmail.com. Salamat sa iyong suporta! Agnes Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnay sa akin sa maplePTSA@gmail.com. Salamat sa iyong suporta! Agnes Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnay sa akin sa maplePTSA@gmail.com. Salamat sa iyong suporta! Agnes 

Gómez / Box Tops for Education ™ CoordinatorGómez / Box Tops for Education ™ Coordinator
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OPEN PTSA BOARD NA KATUNGKULAN

Kami ang mga magulang / tagapag-alaga at mga guro na sumusuporta sa mga mag-aaral ng Maple lungsod. Kami ay tungkol sa pagbuo ng isang 

malakas na komunidad na gumagana nang sama-sama para sa aming mga mag-aaral at ang aming paaralan. PTSA Kailangan mo! Gusto mo bang 

lumahok pa sa Maple Elementarya? Sinusuportahan ba ng isang bagay sa labas ng silid-aralan apela sa iyo? Kung gusto mong mahalin upang 

makatulong sa amin at makakuha ng kasangkot, ang PTSA ay may ilang mga magagandang gang tions kasalukuyang bukas: Vice President, Grant 

Pagsusulat co-chair, Treasurer co-chair.

• Vice President / Suportahan ang PTSA President at makatulong sa paggawa ng desisyon; Pamahalaan ang com- munications estratehiya Vice President / Suportahan ang PTSA President at makatulong sa paggawa ng desisyon; Pamahalaan ang com- munications estratehiya 

ng PTSA; Ay kumakatawan sa mga PTSA sa buwanang pulong at kaganapan sa paaralan. Pangako: 8-16 oras / buwan.

• Pagkalooban pagsusulat co-chair / Makipagtulungan sa ang kasalukuyang Grants Upuan upang mahanap creative pinagkukunan ng Pagkalooban pagsusulat co-chair / Makipagtulungan sa ang kasalukuyang Grants Upuan upang mahanap creative pinagkukunan ng 

pagpopondo para sa Maple Elementarya na mapahusay ang aming paaralan, mapabuti ang mag-aaral sa pag-aaral at pag-guro; Research 

magagamit grant at mapadali ang proseso ng grant application. Pangako: 2-12 oras / buwan.

• Treasurer co-chair / Mga Tulong sa Treasurer sa PTSA pinansiyal na mga tungkulin; mangolekta at magdeposito ng lahat ng mga pondo itataas sa Treasurer co-chair / Mga Tulong sa Treasurer sa PTSA pinansiyal na mga tungkulin; mangolekta at magdeposito ng lahat ng mga pondo itataas sa 

pamamagitan ng PTSA at pananabugin ko ito alinsunod sa pinagtibay na taunang badyet. Pangako: 5-10 oras / buwan.  

May mga iba pang mga posisyon din magagamit, kung ikaw ay interesado sa pagtulong sa o nais na maging kasangkot, makipag-ugnay Joy 

Raymond sa mapleptsa@gmail.com.Raymond sa mapleptsa@gmail.com.

Newsletter ay na-publish Bi-buwanang. Para sa karagdagang up-to-date School News, bisitahin ang aming website: MaplePTSA.comNewsletter ay na-publish Bi-buwanang. Para sa karagdagang up-to-date School News, bisitahin ang aming website: MaplePTSA.com

Flu shot kritikal sa preventive care:

• Pinoprotektahan laban sa apat na strains ng trangkaso

• Binabawasan ang pagpapa-ospital may kaugnayan 

sa trangkaso at PICU admission

• Eases sintomas kung ang isang bata ay makakakuha ng sakit

• Binabawasan may kaugnayan sa trangkaso pediatric kamatayan


