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          SHKURT 2018  
 

Bunker Hill Banner 

 

  

A Shënoni drejtorin: 

Të dashur prindër / kujdestarë dhe studentë, 

Këtë vit po fluturon. Sigurohuni që fëmija juaj të vijë rregullisht në 

shkollë, pasi ne kemi shumë për të bërë në këtë kohë të vitit. Si 

gjithmonë, e vlerësojmë mbështetjen tuaj. 

Do të donim që të bashkoheni me grupin tonë P.I.E (Partnerët në 

Arsim) që mblidhen një herë në muaj në mbrëmje. Kini parasysh 

këto njoftime që do të dërgohen në shtëpi me fëmijën tuaj gjatë vitit 

shkollor. Ne po përpiqemi të forcojmë copën e përfshirjes së 

prindërve në Bunker Hill dhe ju mirëpresim të vini dhe të na jepni të 

gjitha idetë se si mund t'u shërbejmë më së miri prindërve dhe 

studentëve tanë. 

 

Faleminderit, paraprakisht, për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. 

edukative, 

Celia Piccochi, Drejtore 

 
 

 

 

Datat e rëndësishme: 

14 shkurt - Nuk ka shkollë; Dita 

e Presidentëve 

19 shkurt - Nuk ka Shkollë; Dita 

e Presidentëve 

20 shkurt - Nuk ka Shkollë; 

Ditëlindjen e Lincoln 

Shkurt 22 - P.I.E. Takimi, 6-7pm; 

BH Dhoma e Konferencave 

23 shkurt - Dita e fundit për të 

dorëzuar kuti mbulon 

27 shkurt - Magjike Prismatike 

Laser Show 

LIBRI DATA! 

LEXO PËRMES AMERIKËS! 

2 mars - Dita e Dr Seuss 

7 Mars - Literacy Night me 

autorin e fëmijëve - Leslie 

Bulion, 6-7pm           
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                            Behave  

                                 

 

Lidhja e prindërve 

Të dashur prindër / kujdestarë, 

Këtu është një përditësim i aktiviteteve që do të 

zhvillohen këtë muaj, prandaj kontrolloni këtë buletin 

për të njohur datat dhe oraret. 

Regjistrimi i Kopshtit për shkollën Bunker Hill do të 

mbahet në Qendrën e Pranimeve të Familjes në 

Waterbury në datat e mëposhtme: 12 shkurt, 13 shkurt 

dhe 14 shkurt. 

P.I.E. Takimi i Partnerëve në Arsim është planifikuar për 

të enjten, më 22 shkurt, nga ora 6-7 në sallën tonë të 

konferencave. Këto takime janë të hapura për të 

gjitha familjet e Bunkerit. Të lutem mos na bashkohesh 

me ne? 

* Dita e fundit për të dërguar Box Top është e premte, 

23 shkurt 2018 

Shfaqja me laser "Prismatic Magic" është ndryshuar të 

martën, më 27 shkurt 2018. Bashkohu me ne në datën 

tonë të re ndërsa festojmë muajin e "Historisë së Zezë". 

Ky shfaqje lazer është "Pa pagesë" dhe është e hapur 

për të gjitha familjet e Bunker Hill. 

Prindërit, vetëm një kujtesë për të kontrolluar 

gjithmonë dosjen dhe shpinën e fëmijës suaj çdo ditë 

kur mbërrijnë në shtëpi nga shkolla. Shumë lajmërime 

dhe njoftime të rëndësishme dërgohen çdo ditë në 

shtëpi. 

 

Lidhja juaj e prindërve, 

MaryAnn Petrillo 
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MISIONI TONA 

Të gjithë anëtarët e komunitetit të Bunker Hill 

School do të trajtohen me respekt dhe do të 

respektohen me pritjet e mëdha. 

VIZIONI TONA 

Vizioni i shkollës fillore Bunker Hill është të 

krijojë dhe të mbajë një partneritet midis 

nxënësve, prindërve, komunitetit, 

administratës, mësuesve dhe stafit, duke 

përmirësuar arsimin që u ofrohet studentëve 

tanë për t'i përgatitur ata për të ardhmen e 

tyre. 

 Në Bunker Hill School, studentët marrin "Bear 

Bucks" kur ata kapen si të mirë. Kapur të jetë i 

mirë ndryshon nga ecja në sallë, pastrimi pas 

drekës ose sjellje të tjera pozitive që nxënësit 

mund të përfundojnë gjatë ditës së tyre të 

shkollës. Raffles, ngjarje të veçanta dhe 

çmime janë në dispozicion për studentët që 

fitojnë "Bear Bucks." Mos harroni në Bunker Hill 

Shkolla, 

     Silluni me përgjegjësi! 

     Prisni sukses! 

     Bashkëpunojmë! 

     Respekto të gjithë! 

     Qëndro i sigurt! 

                 Ekipi i PBIS 
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Bunker Hill 

“STORM” Team Alert 

  

Pyetje dhe përgjigje me Karizma Autry! 

Pyetje: Në cilën orë jeni? 

R. Z. Crues klasën e 5-të. 

Q. Cila është shfaqja juaj e preferuar televizive? 

R. Shtëpia e zhurmshme 

Pyetje: Cila është kafsha juaj e preferuar? 

R. Një majmun 

Q. Cili është filmi juaj i preferuar? 

R. Filmi i mrekullive 

Q. Kush është mësuesi juaj i preferuar? 

R. Z. Froese 

Q. Cila është ëmbëlsia juaj e preferuar? 

R. lufton 

Pyetje: Çfarë ju pëlqen për këtë shkollë? 

R. Bëhu pjesë e ekipit të stuhive. 

Q. Cili është karakteri juaj i preferuar i 

kartonave? 

R. Winnie Pooh 

Pyetje: Cili është sporti juaj i preferuar? 

R. Basketball 

        

Disa lajmërime miqësore nga stafi i zyrës 

suaj të Bunker Hill: 

Të dashur prindër / kujdestarë, 

• Nëse keni nevojë të shihni drejtorin, 

zëvendës-drejtorin, mësuesin, punonjësin 

social ose psikologun e shkollës, 

telefononi zyrën paraprakisht dhe ne do 

të jemi të lumtur të caktojmë një takim. 

• Nëse do ta largoni fëmijën tuaj herët 

nga shkolla ose nëse ndryshimet e 

shkarkimit të fëmijës tuaj (për shembull, 

duke marrë fëmijën tuaj nga autobusi 

dhe duke e bërë atë të ecin gjatë ditës, 

dërgoni një shënim me fëmijën tuaj). 

• Mos harroni gjithmonë të sjellni një 

formë identifikimi me ju kur vizitoni 

shkollën. 

• Është shumë e rëndësishme që 

informacionet e kontaktit të përditësohen 

me zyrën kryesore. Ju faleminderit 

 

Një mesazh i rëndësishëm nga 

infermierja jonë e shkollës: 

Ndonëse është shumë e rëndësishme që 

fëmijët tanë të mbajnë "mirë" ndjekjen e 

shkollës, është më e rëndësishme që ta 

mbajnë fëmijën e tyre në shtëpi nëse ai 

ose ajo është me të vërtetë i sëmurë. 

Nëse fëmija juaj ka ethe 100,5 ose më 

shumë, mbajini në shtëpi deri sa të mos 

kenë ethe. (24 orë pa ethe.) Faleminderit 

për bashkëpunimin tuaj të parashikuar. 

Tina Hauser, R.N. 

Bunker Hill 

204-574-8302 


