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Nëntor 2018 
 

  Bunker Hill Banner 
 

 

Një shënim nga drejtori: 

Rënia është mbi ne, dhe me të vjen në mendje disa mendime. 

Ju lutemi të monitoroni frekuentimin dhe saktësinë e fëmijës 

suaj. Megjithëse mund të duket e vështirë të kuptohet, viti 

shkollor tashmë është pothuajse një e katërta. Pjesëmarrja e 

mirë përkthehet në përparimin akademik dhe rritjen personale. 

Nëntori premton të jetë një kohë emocionuese në Shkollën Fillore 

"Bunker Hill". Ju lutemi referojuni buletinit ose faqes së 

internetit për një sërë aktivitetesh të planifikuara për këtë muaj. 

Faleminderit për gjithçka që bëni për Bunker Hill School. 

    Edukativisht juaji, 

Celia Piccochi, Drejtore 

 

                                

                          

 

 

 

        

      

          Shikoni faqen tonë në www.waterbury.k12.ct.us/bun 

     

 

 

 

 
Data te rendesishme: 

Takimi i 1 nëntorit i SGC; 6 deri në 7 

pasdite 

2 nëntor - Dita e fotove 

4 nëntor - Koha e Kursimit të Ditës së 

Diellit "Vendos orët mbrapa 1 orë" 

Fundimi i nëntorit 5-Gjalpë me 

gjalpë përfundon. Dërgo formularët 

e rendit në shkollë 

6 Nëntori i Zgjedhjeve; Asnjë shkollë 

Takimi i nëntorit 8- tetor nga ora 6 

deri në orën 19:00 

9 Nëntori-Ushqimi i konservuar 

përfundon 

12 Nëntori - Dita e Veteranit; Asnjë 

shkollë 

Nëntori 15-Pick-Up ButterBraid / 

Cookie brumë; 5 deri në 7 pasdite 

19 Nëntor, 20-SmileBuilders 

21 nëntor - Ndërtuesit e 

buzëqeshjeve; Pushimi prej orës 

12.00 

22 Nëntor - Falënderimet; Asnjë 

shkollë 

23 nëntor - Asnjë shkollë 

27 nëntor - "Rënie" në Math Night; 6 

deri në 7 pasdite 

 

November 28-Shakesperience 

 

http://www.waterbury.k12.ct.us/bun
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                              Lidhja e prindërve 

Ne mbajtëm mbledhjen tonë Titulli 1 më 24 Tetor. Faleminderit aq 

shumë për familjet e Bunker Hill që ishin në gjendje të marrin pjesë. Ne 

e vlerësojmë të gjithë mbështetjen tuaj! 

Shitja e brumit të yndyrnave / biskotave përfundon më 5 nëntor. 

Urdhërat do të dorëzohen më 15 nëntor. Pick-up në shkollë do të 

zhvillohet nga 5 në 7:00. Faleminderit për të gjitha familjet që 

mbështetën këtë fonde. 

Takimi ynë i parë i PTO do të mbahet të enjten, më 8 nëntor, nga ora 

6 deri në orën 19:00 në Cafeteria BH. Të gjithë janë të mirëpritur të 

marrin pjesë! 

Ushqimi ynë do të përfundojë më 9 nëntor. Faleminderit për ndihmën 

e Ushtrisë së Shpëtimit me përpjekjet e tyre për të ushqyer ata në 

nevojë! 

 "Rënie" në Math Night po zhvillohet të martën, 27 nëntor 2018, 27 

nëntor nga ora 6 deri në orën 7 në lokalin e Bunker Hill. Ejani dhe 

shijoni një "Family Fun" natën e Math-themed-games dhe jepni një 

rrugë !! 

Kujtesë: Mbani në mbledhjen e "Box Tops". Mos harroni se çdo Box 

Top është me vlerë 10 cent. Data jonë e ardhshme e paraqitjes do të 

jetë në fillim të marsit. Klasa që mbledh më shumë "Box Tops" do të 

marrë një "Pizza Party". 

Ky muaj do të ketë shumë njoftime për të shkuar në shtëpi, prandaj ju 

lutemi kontrolloni dosjen e fëmijës suaj çdo ditë. Si gjithmonë, 

mbështetja juaj për atë që bëjmë në Bunker Hill është shumë e 

nevojshme dhe e çmuar. Nëse ka ndonjë pyetje dhe shqetësime, 

mos hezitoni të telefononi zyrën kryesore. 

Keni një Falenderim të mrekullueshëm! 

Lidhja juaj e prindërve, 

 MaryAnn Petrillo  

  

    

MISIONI YNE 

Të gjithë anëtarët e komunitetit të 

shkollës Bunker Hill do të trajtohen 

me respekt dhe do të mbështeten 

në pritjet e mëdha. 

VIZIONI YNE 

Vizioni i shkollës fillore Bunker Hill 

është të krijojë dhe të mbajë një aleancë 

midis nxënësve, prindërve, komunitetit, 

administratës, mësuesve dhe stafit duke 

përmirësuar arsimin që u ofrohet 

studentëve tanë në mënyrë që t'i 

përgatisin ata për të ardhmen e tyre.                         

   

Kujdes prindërit / kujdestarët !! 

Për "Sigurinë" dhe mirëqenien 

e fëmijëve tuaj, ju lutemi mos 

"hiqni dorë" fëmijën / fëmijët 

tuaj në shkollë para orës 8:05. 

Nuk ka mbikëqyrje para kësaj 

kohe dhe nuk është e sigurt. 

Ne parashikojmë dhe 

vlerësojmë bashkëpunimin 

tuaj të plotë. Faleminderit      
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      Ushqim i konservuar 

Shkolla Bunker Hill ende po 

mbledh mjete ushqimore 

për Ushtrinë e Shpëtimit. 

Kjo makinë e ushqimit do të 

përfundojë më 9 nëntor. 

Dhurimet tuaja janë shumë 

të nevojshme dhe të 

vlerësuara. Faleminderit.             

 

Një mesazh nga 

këshilltari i 

pjesëmarrjes 

 

Koha është gjithçka. 

Shkoj në shkollë me 

kohë! 

Merrni pjesë çdo ditë! 

  

"Rënie" në Math Night 

Data: 27 nëntor 2018 

Koha: 6 deri në 7 pasdite 

Vendi: BH Cafeteria 

Le të kemi disa lojëra 

"Fun", të gjitha për të 

forcuar dhe përforcuar 

kurrikulën tonë të 

matematikës !! 

 

 

 

   Gatuaj me gjemba dhe brumë 

cookie 

Nuk është tepër vonë për të 

vendosur një urdhër !! 

Shitja përfundon më 5 nëntor. 

Data e marrjes është 15 nëntor 

Vetëm në kohë për festat! 
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Përditësimi i PBIS 

Faleminderit Stafi i Bunker Hill për 

pumpkins dekoruar bukur për 

lotari tonë. Donacionet tuaja 

ndihmuan që kjo mbledhje e 

fondeve të jetë një sukses. 

Komiteti PBIS këtë vit po përpiqet 

diçka të ndryshme për të 

promovuar sjelljet "Pozitive" në 

shkollën tonë. Çdo muaj një veçori 

e karakterit "Pozitiv" është 

theksuar. Çdo muaj, secili mësues 

zgjedh një nxënës që ka treguar 

atë karakteristikë dhe u jep atyre 

një monedhë "ariu". 

Tema e shtatorit ishte 

"Përgjegjësia". Këtu janë studentët 

që morën Bucks "Golden Bear": 

Kindergarten 

Mrs. Burke-Karlos V. 

Mrs. H. Gwiazdoski-Valianys L. 

K Mr. G.-Isabella C., Anaiya R. 

Mrs. Perugini/Mrs. J.-Jayelle M. 

Mrs. Savarese- Jayceon A. 

Grade 1 

Mrs.Fleming-Jaden R. 

Ms Groppi-Elijah D., Adamarys S. 

Mrs. Mahan-Damarcus C., Frdaus J. 

Grade 2 

Ms. Comer-Brian C., Trinity S. 

Mrs. Flaherty-Alex R., Michael M. 

Mr. Rochon-Farha A. 

 

PBIS vazhdoi: 

Grade 3 

Ms. Avxhiu-Justin G., Melany D. 

Ms. Lopez-Joseph L., Jazlynn H. 

Mrs. Stango-Sophia G., Avani H. 

Grade 4 

Mrs. Carroll-Sophia R,, Besiani T. 

Mrs. Lance-Leina G. 

Mrs. Morikis-Hailey F., Abigail A. 

Grade 5 

Mrs. Butterworth-Nicole C., Yuan 

H. 

Mr. Cruess-Alanah B., Gabriella D. 

Mrs. Mitchell-Jaslyn T., Avery M. 

ILC 

Ms. Colangelo-Tyson F. 

Tema e Tetorit ishte "Respekti". 

Fituesit do të njoftohen së shpejti. 

Tema për muajin nëntor është 

"Siguria". 

Keep inkurajuar fëmijën tuaj / 

fëmijët për të fituar "Bear" bucks. 

Kjo u jep të drejtë atyre të blejnë 

në dyqan shkollore dhe të marrin 

pjesë në aktivitetet e PBIS.

 

 


