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ውድ የ SSIMS ቤተሰቦች:

Maryse Mills-Apenteng
Courtney Peterson
Co-Presidents

ወደ ሲልቨር ስፕሪንግ ኢንተርናሽናል መለስተኛ ትምህርት ቤት እንኳን ደህና መጡ እኛ በግምት በአማካይ 1150
ተማሪዎች አሉን, እና በካውንቲው ውስጥ እጅግ በጣም የተለያየ የት / ቤት ማህበረሰቦች ውስጥ በመሆናቸው ዕድለኛ
ናቸው. PTSA የ SSIMS ማህበረሰብ በጣም አስፈላጊ እና ጠንካራ አካል ነው. ሁሉም ተማሪዎች ለማዳበር እና ስኬታማ
ለመሆን እንዲፈልጓቸው ለማድረግ የእኛን እያንዳንዱን ተማሪ, መምህራንና ሰራተኛን ለመደገፍ ቁርጠኛ አቋም አለን.

Donna Case
8th Grade Vice President
Kirsten Murray
Danielle Brabazon
7th Grade Vice
Presidents
Stacey Ricci
Larrissa Strout,
6th Grade Vice
Presidents
Vacant
Vice President,
Fundraising
Kelley Craig
Treasurer
Alba Cordova
Secretary
Katie Strauss
Ernest Wyatt
NAACP Representatives
Vacant
Membership
Chairperson

ይህንን አስደናቂ ማህበረሰብ ለመቅበር እና ጊዜዎን እና ችሎታዎቻችንን ለተማሪዎቻችን, ለአስተማሪዎችዎ, እና ለሰራተኞች
ለማካፈል ተስፋ እናደርጋለን. ለእርዳታዎ የእርዳታዎ ለተማሪዎቹ ታላቅ ሽልማት እንደሚኖረው እና SSIMS በመርዳት
ረገድ ከፍተኛ እርካታ እንደሚያስገኙዎት ዋስትና ሰጥተናል.
የእኛ ፊርማ የማሰባሰብ ጥረት, ጄግ ጆግ, ለሙሉ ትምህርት ቤት የማህበረተሰብ ደስታ ነው. የ SSIMS ተማሪዎች,
መምህራንና ሰራተኞች ይሮጣሉ, ይራመዱ, ይራመዱ እና ለት / ቤቱ ገንዘብ ለመሰብሰብ ወደ መንገድ እንሄዳለን. ባለፉት
ሁለት ዓመታት, ጃግ ጆግ የተለያዩ የልዩ ልዩ የገንዘብ ድጎማዎችን እንደ የእኛ ዓለም አቀፍ ዕልባት ፕሮጄክት
(የተማሪዎቻችን ትምህርት ቤቶች ባንዲራዎችን መግዛት እና ማሳያዎችን), አዲስ ብሔራዊ የጋር ክምችት ማህበር አዲስ
ምዕራፍ እና ግዢ ለሥነ-ጥበብ እና ለሙዚቃ ፕሮግራሞች የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች. ጃግ ጆግ ወደ ማክሰኞ, ኖቬምበር 13
እና ወር አጋማሽ ድረስ እና ጃግ ጆግ ጎብኚዎች በጣም ትልቅ ስኬት እንዲኖራቸው ለማድረግ ብዙ ፈቃደኛ ሠራተኞች
ያስፈልጋሉ. ይህ ቀን ከትምህርት ቤት የመጀመሪያ ሣምንት ብዙም ያልበለጠ የማረጋገጫ መረጃ ያገኛሉ.
ሌሎች የጥንት የመውደቅ ቀናት እና ክስተቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ:
• ሐሙስ, 8/23 - 6 ኛ ደረጃ የወላጅ ገለጻ, ከ 6-8 ፒኤም, ስሊጎ ክሪክ ኤሌ
• ሐሙስ, ከ 8/30 እስከ 6 ኛ ክፍል እርሾ ጣቢያው, 5-7 ፒኤም, የ SSIMS ግቢ
• ረቡዕ, 9/12 - ወደ ትምህርት ቤት ምሽት, 6:30 PM
• ረቡዕ, 9/12 - የመጀመሪያ የ PTSA ስብሰባ (ከሰዓት በኋላ 6-6 30 ፒኤም - ወዲያውኑ ከ BTSN በፊት)
• ማክሰኞ, 10/9 - ሁለተኛ የ PTSA ስብሰባ, 7 ፒኤም, የ SSIMS Media Center
• ማክሰኞ, 11/13 - ጃግ ጆግ (ጊዜያዊ)
እያንዳንዳችሁ ለልጅዎ የሚጋብጡ ልዩ ችሎታዎች እና ክህሎት ያላቸው ሲሆን SSIMS በካውንቲው ውስጥ እጅግ በጣም
ጥሩ ትምህርት ቤት ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል!
በ SSIMS ታላቅ ዓመት ይሆናል. ከፍተኛ የትምህርት ቤት አመራር ቡድን, ጠንካራና ቀልጣፋ አስተማሪዎች, እና አስደናቂ
አስገራሚ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች አሉን. በትምህርት ቤት ውስጥ, በማህበረሰብ ውስጥ እና እንደ PTSA አባል በመሆን
እርስዎን ለመመልከት በጉጉት እንጠብቃለን.
ስለ PTSA ማንኛውም ጥያቄዎች መልስ የምንሰጥ ከሆነ ወይም ከተሳትፎ የፈቃደኝነት ፈጣሪ ጋር ለመገናኘት ከፈለጉ
በቀጥታ በ SSIMSpresidents@gmail.com ኢሜይል ይላኩልን.
ት / ቤታችንን ይደግፋሉ. በተጨማሪም የ SSIMS ማህበረሰብ ዝርዝሮችን እንዲቀላቀሉ እንመክርዎታለን (መላክ ይችላሉ
ወደ ssimsptsa-subscribe@yahoogroups.com ኢሜይል ይሂዱ)
ክስተቶች በ SSIMS.
በጃጋር መንፈስ ውስጥ,
ሜሪ ዌልስ ሚንስንግ እና ኮርትኔይ ፒተርሰን
ከ 2018-2019 SSIMS ፒት.ኤስ.ኤ. ተባባሪ ፕሬዝዳንቶች

