
 

 

 

Graham Hill Whale Tale     
Thư Thông Tin của Hội Phụ Huynh Trường Graham Hill  

  

Tháng Mười 2017, Số 1 

Ngày quan trọng 

 12 tây Tháng Mười : Chương 
trình giáo dục/Đến thăm trường, 
5:30-7 giờ	tối  

13 tây Tháng Mười: Trường đóng 
cửa  

18 tây Tháng Mười: Hội họp, 6-
7:30 giờ	tối , Phòng ăn của thầy cô  

27 tây Tháng mười: Đi bộ gây quỷ  

 3 tây Tháng Mười Một: Tưởng 
Niệm những người đã qua đời/Bán 
sách, 5:30-8 giờ	tối , Phòng 
ăn/Thư viện  

 6-9 Tháng Mười Một: Bán sách, 
7:45 sáng -2:45 trưa, Thư viện   

Kính chào phụ huynh, 

Đây là thông tin đầu tiên của hội phụ huynh Graham Hill Whale Tale, 
trong năm học mới. Năm nay chúng tôi rất hân hoan có 23 hội viên đại 
diện trong Hội phụ huynh và 130 hội viên của trừơng trong năm nay!  

Năm nay chúng ta sẽ chú trọng về sự bình đẳng và thông tin.  Chúng tôi sẽ 
cố gắng thông tin cho tất cả phụ huynh và giám hộ biết những nguồn tin có 
lợi ít cho con em học sinh Trường Graham Hill.  Chúng tôi cần phụ 
huynh giúp bằng cách tình nguyện thời giờ, cho tiền, hoặc cho ý kiến – 
phụ huynh giúp gì cũng được!  Xin phụ huynh vào hội để giúp cho 
Trường Graham Hill tốt đẹp hơn. 

Xin liên lạc với chúng tôi nếu phụ huynh muốn đóng góp ý kiến gây quỷ 
cho trường cho năm nay. 

O’Hara Jiménez and Mikayla Crawford-Harris,        
Hội Trưởng – Trường Graham Hill  
 
oharajimenez@icloud.com    crawfordharrismikayla@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Snack Program 

Năm nay, hội phụ huynh đài thọ cho 
học sinh cả trường chương trình ăn  
snack trái cây và bánh mỗi tuần. Xin 
phụ huynh ủng hộ tiền hoặc cho trái 
cây! Tiền mặt hoặc check (Viết: Snack 
Fund) xin đưa cho văn phòng. Cám ơn 
tất cả phụ huynh đã cho tiền mua đồ 
snack cho học sinh! 

Graham Hill Whale Tale is published 
by the Graham Hill Elementary 
PTA, 5149 S. Graham Street, Seattle, 
WA 98118 

Newsletter Editors:                
Karen West and Tara Williams 
grahamhillwhaletale@gmail.com 

Vào hội phụ huynh- Miễn phí 

Vào Hội Phụ Huynh Trường Graham Hill để giúp cho con em và 
Trường Graham Hill tốt đẹp hơn. Trường Graham Hill có tốt hay 
không là nhờ phụ huynh có vào trường để tình nguyện.  

Kèm theo thư thông tin là đơn ghi danh vào hội. Xin điền và gửi 
vào ba lô của con em để đưa cho văn phòng. 

Ngày họp lần tới  

Ngày 18 Tháng Mười từ 6-7:30 tối tại phòng ăn của thầy cô Trường 
Graham Hill. Xin mời phụ huynh và thầy cô đến tham dự. Sẽ có giữ trẻ 
cho phụ huynh. Đến nghe Hiểu Trưởng, Deena Russo cho biết tin tức về 
trường. 

Graham Hill Elementary PTA, Seattle, WA 



 

 

Lưu ý học sinh  

Nếu học sinh lớp bốn, con em được 
Miễn phí một năm đi công viên. Nếu 
phụ huynh muốn được miễn phí vào 
2,000 công viên của tỉng bang, di 
tích lịch sữ và đất đai liên bang. Xin 
vào mạng dưới đây để đang ký:  
everykidinapark.org  

Phụ huynh phải điền đơn trên mạng 
hoặc đến điạ chỉ sau để nộp đơn: 
Klondike Gold Rush National 
Historical Park (319 Second 
Avenue, Seattle) hoặc tại REI’s 
Outdoor Information Desk (222 
Yale Avenue North, Seattle). 

Phụ Huynh Lưu ý  

Phụ huynh có thể theo dỏi tin tức Trường Graham Hill như sau: 

Vào Hội Phụ Huynh Trường Graham Hill: Không tốn tiền! Đây là 
cách tốt nhất để vào trường giúp đở trường và con em. Xin phụ huynh 
nhín chút thời giờ để vào trường để biết tin tức cách dạy và theo dỏi con 
em và giúp trường ngày càng tốt hơn. Vào Hội hôm nay!  

Vào blog trường Graham Hill: Hội phụ huynh sẽ đăng tin tức thường 
trực trên blog xin theo dỏi: https://grahamhillpta.blog 

Vào mạng Trường Graham Hill: xin theo dỏi tại mạng: 
grahamhilles.seattleschools.org. Vào mạng có tin tức trường, và những 
chương trình đang trên lịch trường, và cách thức liên lạc với phụ huynh. 

Tình nguyện:  Hội phụ huynh Trường Graham Hill cần sự giúp đở của 
quí phụ huynh.  Có nhiều cách giúp cho trường  (thủ công, đấu giá, cho 
đồ ăn học sinh ăn khi đói -snack), giúp khi có hội chợ hay gây quỷ 
(Walk-a-Thon, Heritage Night, Auction) giúp tại trường (canh chừng 
học sinh ăn trưa, ra chơi hay giúp cho lớp học). Nếu muốn biết thêm tin 
tức về thiện nguyện, email Arlene at: Grahamhillvolunteer@gmail.com 

Vào Facebook Trường Graham Hill: Nếu phụ huynh có Facebook, 
xin vào “Graham Hill Elementary School Supporters”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

The Source  

Phụ huynh có biết Bộ giáo dục có  
The Source không?  The source là 
một hệ thống của bộ giáo dục 
Seattle.  Phụ huynh vào The Source 
để biết con em có đi học điều độ, điễm 
tra điểm của con em, và tin tức của 
lớp học. Xin vào mạng để đang ký: 
http://ps.seattleschools.org  

Seattle MathFest 2017 

Seattle MathFest 2017 là ngày Toán 
học cho con em từ 3-11 tuổi sẽ được 
tổ chức vào 2 tây Tháng Mười Một 
lúc 5-7 giờ tối tại Rainier 
Community Center (4600 38th 
Avenue S., Seattle, WA 98118). Gia 
đình và con em sẽ được tham gia 
những trò chơi để học hỏi và biết thêm  
để con em tự tin khi học toán. Ghi 
danh tại zenomath.org. 

Chuông reo  

Chuông reo lần đầu vào lúc 7:50 
sáng và lần thứ nhì vào lúc 7:55 
sáng.  Tan học lúc 2:25 trưa, vào 
ngày Thứ Tư tan học lúc 1:10 
trưa . Phụ huynh đón con em 
trước cổng trường. 

Bán sách  

Đến mua sách cho con em và cho 
thầy cô Trường Graham Hill từ 3 
tây Tháng Mười Một từ  5:30-8 
tối và từ 6-9 Tháng Mười Một từ 
7:45 sáng-2:45 trưa. Năm chục 
phần trăm tiền phụ huynh mua 
sách sẽ cho vào quỷ trường. 

Ngày Đi Bộ  

Đến chơi, tình nguyện, hoặc chạy tại Trường Graham Hill sân chơi của 
học sinh.  Các em học sinh chạy hoặc đi bộ và gây quỷ cho trường.  Nhớ 
coi ba lô con em mỗi ngày để đọc tin tức. 


