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         Nëntor 2017             
 

  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 

     

 
 
 

 

Datat e rëndësishme: 

Nëntor 6-ButterBraid & 
Cookie Dough Sale 
përfundon 

 7 Nëntori Dita e Zgjedhjeve 
në Shkollë 

8- nëntor P.I.E. Takimi 6 deri 
7pm 

10 nëntor - Asnjë Shkollë; Dita 
e Veteranit 

13 nëntor – SmileBuilders 

14 nëntor - Nata e Familjes 
"Fall Into Math"; 6 deri në 7 
pasdite 

14 nëntor - SmileBuilders 

Nëntor 15 - Stafi "POT Luck" 
Drekë 

Nëntori 17-shpërblim PBIS 

21 nëntor - Dorëzimi i Bureve 
me Gjalpë; Pick-up midis 5 
dhe 7:00 

22 nëntor - 4 orë në orë; 1:05 
pm shkarkimi 

23 nëntor - Falënderimet; 
Asnjë shkollë 

24 nëntor - Asnjë shkollë 
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Lidhja e prindërve 

Ne mbajtëm mbledhjen tonë Titulli 1 më 26 Tetor. Faleminderit 
aq shumë për familjet e Bunker Hill që ishin në gjendje të marrin pjesë. 
Ne e vlerësojmë të gjithë mbështetjen tuaj!  

Shitja jonë e brumit ButterBraid / Cookie mbaron më 6 nëntor. Urdhërat 
do të dorëzohen më 21 nëntor dhe marrja në shkollë do të zhvillohet 
nga ora 5 në 7:00. Faleminderit për të gjitha familjet që mbështetën 
këtë fonde. 

Takimi i parë P.I.E, (Partnerët në Arsim) do të mbahet të mërkurën, më 8 
nëntor, nga ora 6 deri në orën 19:00 në Cafeteria e BH. Të gjithë janë të 
mirëpritur të marrin pjesë! 

"Fall" në Math Night është duke u zhvilluar të martën, më 14 nëntor, nga 
ora 6 deri në orën 19:00 në lokalin e Bunker Hill. Ejani dhe shijoni një 
"Family Fun" natën e Math themed-games dhe jepni aways !! 

Së shpejti do të dërgoj në shtëpi një studim të shkurtër. Do t'ju kërkohet 
ta plotësoni dhe ta ktheni në shkollë. Shpresojmë, ky studim do të më 
japë sugjerime shumë të nevojshme për mënyrën se si mund ta 
përmirësojmë shkollën tonë. 

Kujtesë: Mbani në mbledhjen e "Box Tops". Deri tani kemi fituar $ 181.10. 
Dorëzimi ynë i ardhshëm i "Box Tops" do të jetë në fillim të marsit. Le të 
përpiqemi dhe ta kryejmë këtë shumë. 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 vlerësuar. 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 larta. 

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.               

                     Përditësimi i PBIS 

Shpërblimi ynë i ardhshëm i PBIS do të 
zhvillohet të premten, më 17 nëntor. 

Studentët që kanë fituar numrin e duhur të 
"Bear Bucks" do të kenë shansin për të 

përmbushur shtesat më të reja të Deptit të 
Policisë Waterbury, "Kuajt". 

Prindërit / kujdestarët, vazhdoni ta 
inkurajoni fëmijën / fëmijët tuaj që të 

ndjekin rregullat e shkollës dhe të 
përmbushin pritjet. Kjo është mënyra se si 
"Bear Bucks" fitohen çdo ditë në Bunker 
Hill School. Fitimi i "Bear Bucks" ju jep të 
drejtë fëmijës tuaj / fëmijëve të marrin 

pjesë në shumë shpërblime dhe aktivitete 
të PBIS që do të zhvillohen gjatë gjithë vitit 
shkollor. Gjithashtu dyqani i shkollës do të 

jetë i shpejtë dhe studentët tanë do të 
jenë në gjendje të mbajnë cash në "Bear 

Bucks" të tyre. 

Komiteti PBIS dëshiron që çdo student të 
jetë në gjendje të marrë pjesë. 

Silleni me përgjegjësi! 

Presim sukses! 

Akti në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt!Sta 
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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. 

              

 

Studimi pas studimit ka treguar 
rëndësinë e pjesëmarrjes jo 
vetëm për të mësuar ABC, por 
edhe për rritjen sociale dhe 
emocionale. Këtu në Shkollën 
Fillore "Bunker Hill" ne e njohim 
nevojën për të inkurajuar 
nxënësit tanë që të ndjekin çdo 
ditë shkollën, prandaj po 
implementojmë një program të 
ri frekuentimi. 

Çdo mëngjes kur mësimdhënësi 
merr pjesë, studentët do të 
marrin një Biletë për Pjesëmarrje. 
Biletat do të vendosen në 
Bucket tonë të Pjesëmarrjes. 
Shpërblimet e shpërblimeve do 
të jepen çdo javë, mujore dhe 
tremujore. Sa më shumë ditë që 
fëmija juaj të vijë në shkollë në 
kohë, aq më shumë bileta ai / 
ajo do të ketë në lotari. 

Ju lutemi të inkurajoni fëmijën 
tuaj të vijë në shkollë çdo ditë. 
Kur nxënësit humbin një ditë të 
shkollës, ata humbasin 
mundësinë për të mësuar, 
mundësinë për të punuar mirë 
me të tjerët, mundësinë për të 
bërë miq dhe mundësi për të 
marrë pjesë në një program 
argëtimi. Mos e hiqni atë nga 
fëmija juaj; t'i dërgoni në shkollë! 

Këshilltari juaj i Pjesëmarrjes, 

Rebecca Harmon 

   ButterBraid dhe Cookie Brumë 

Nuk është tepër vonë për të 
vendosur një urdhër !! 

Shitja përfundon më 6 nëntor. 

Data e marrjes është 21 nëntor. 

  Vetëm në kohë për festën! 


