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          Tetor 2017 
 
 

  Bunker Hill Banner 
 

  

Një shënim nga drejtori: 

Fillimi i një termi të ri akademik theksohet nga emocionet, miqtë e 
rinj për t'u takuar, një grup formash për të përfunduar dhe një 
përshtatje me rutinat, rregullat dhe procedurat e ndryshme. Ju lutemi 
mbani parasysh të mëposhtmet: Të gjitha format mjekësore duhet të 
plotësohen për një fëmijë që të vijojë shkollën; çdo pyetje mund t'i 
drejtohet infermieres sonë, znj. Tina Hauser. 

       Pjesëmarrja e mirë është kritike për një përvojë të shëndoshë 
arsimore. Nëse keni ndonjë shqetësim, mund të kontaktoni 
Zëvendës-Kryesorin tonë, zonjën Maureen Wilson në numrin 574-
8183. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi numrat e 
telefonit dhe adresat e vlefshme për të gjithë studentët, në mënyrë 
që të mund të të mbërrijmë në rast emergjence. Nëse ndryshon 
adresa ose numri i telefonit tuaj, ju lutemi dërgoni një shënim 
mësuesit të fëmijës suaj në mënyrë që të dhënat tona të 
përditësohen. 

     Ju jeni mësuesi i parë dhe më i rëndësishëm i fëmijës suaj. Të 
luajë një rol aktiv në edukimin e tij / saj. Stafi në Bunker Hill mirëpret 
dhe vlerëson përpjekjet, depërtimin dhe sugjerimet tuaja. 

Faleminderit të gjithëve për mbështetjen tuaj të vazhdueshme, 

  Celia Piccochi, Drejtore    

 

 

 

Datat e rëndësishme: 

4 tetor - Takimi Titullar 1; WAMS 
Café 5: 30-19: 30 

9 tetor - Asnjë Shkollë; Ditën e 
Kolombit 

13 tetor-PBIS Vjeshtë "Fun" Shirt 
Dita 

18 tetor - Asambleja e shkollës, 
"Libri i xhunglës" nga 

Shakesperience 

Fillon kremtimi i 23 tetorit me 
gëlqere dhe frutë Cookie 

25 tetor - Fillon "Pumpkin" Raffle 
–PBIS 

26 tetor-BH Titulli 1 Takimi; 9:15 
deri 10:00; kafe 

Tetor 27 - Lifetouch, "Dita e 
Portreteve të Shkollave" 

31 tetor- Pushimi i Pumpkin PBIS 
mbaron 

 

Shikoni rrethin 

faqen e internetit në 
www.waterbury.k12.ct.us 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS Te  

                                 

Lidhja e prindërve LINK 

   Të dashur prindër / kujdestarë, 

Unë do të doja të falënderoja të gjithë prindërit / 
kujdestarët që morën pjesë në Shtëpinë e Hapur më 20 
shtator. Ka pasur shumë informacione të nivelit të 
klasës që ju janë dhënë. Me të vërtetë ju vlerësoj të 
gjithëve që të merrni kohë nga oraret tuaja të zënë për 
të mbështetur arsimin e fëmijës suaj dhe shkollën tonë. 

Panairi ynë i Librit ishte një sukses falë shumë familjeve 
që blenë libra dhe vullnetarëve mëmë që u regjistruan 
për të ndihmuar. Unë nuk do të kisha mundur të kisha 
këtë ngjarje pa ty! 

Takimi Titulli i Qytetit të Lartë në Qytetin e Qarkut do të 
mbahet të mërkurën, më 4 tetor në lokalin e Waterbury 
Arts Magnet School, që ndodhet në 16 Jugut Elm St. 
nga ora 5:30 deri në 7:30. Shumë faleminderit për 
familjet që tashmë janë regjistruar për të marrë pjesë! 

Unë do të doja të falënderoj të gjitha familjet tona që 
dhuruan fondin "Uragani Relief". Shumë nga familjet 
tona në këtë zonë u prekën nga këto uragane 
katastrofike. Ju ende mund të ndihmoni. Dita e fundit 
që unë mund të pranoj kontributet do të jetë e enjte, 5 
tetor. Donacioni minimal është $ 1. 

Të enjten, më 26 tetor, unë jam duke pritur një takim 
Titulli 1 "Mirëpritur në Shkollë" për prindërit / kujdestarët 
nga ora 9:15 deri në orën 10:00 në lokalin e Bunker Hill. 
Një fluturues do të dërgohet në shtëpi me më shumë 
informacion. Lutemi të regjistroheni për të marrë pjesë. 

Unë do të filloj një grup prind / mësues të P.I.E., 
(Partnerët në Arsim) për vitin shkollor 2017-2018. 
Informacioni do të dërgohet në shtëpi me datën dhe 
kohën e takimit tonë të parë. 

Ruaje datën!! Në muajin nëntor, unë po planifikoj një 
"Vjeshtë në Natë Math". Më shumë informacion do të 
dërgohet në shtëpi me datën dhe orën. 

Si gjithmonë, nëse ka ndonjë pyetje apo shqetësim, 
mund të arrij në numrin 203-574-8183 dhe të falënderoj 
për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. 

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 

Studentët tanë janë në një fillim të madh 
duke fituar "Bear Bucks". Të premten, më 29 
shtator, shumë prej tyre pëlqyen të luanin 
"Bunker Hill Bingo". Ky ishte numri 1 i shumë 
ditëve të shpërblimit të PBIS që do të kemi. 

Prindër / kujdestarë, vazhdoni ta 
inkurajoni fëmijën / fëmijët tuaj që të 

ndjekin rregullat e shkollës dhe të 
përmbushin pritjet. Kjo është 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 "Bea 

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! 
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Një mesazh i rëndësishëm nga infermierja jonë e 
shkollës: 

Prindërit / Kujdestarët, 

Sezoni i gripit 2017-2018 do të jetë mbi ne së shpejti! 
Vaksina e gripit është thelbësore për fëmijët, veçanërisht 
për fëmijët me astmë, sëmundjet e zemrës, diabetin dhe 
sistemet e dobëta të imunitetit 

Akademia Amerikane e Pediatrisë (AAP) dhe Qendra 
për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) 
fuqishëm rekomandon imunizimin për të gjithë njerëzit e 
moshave 6 mos. dhe më të vjetër, duke përfshirë fëmijët 
dhe adoleshentët. 

Përveç kësaj, duhet të vaksinohen kontaktet shtëpiake 
dhe kujdestarët jashtë shtëpisë të kushteve me rrezik të 
lartë dhe të gjithë fëmijët nën moshën 5 vjeç. Për më 
shumë informacion ju mund të shkoni në këtë website 
healthychildren.org. 

Gjithashtu, për prindërit e të vegjëlve tanë, do të ishte e 
dobishme nëse dërgoni një sasi shtesë të rrobave në 
çantat e tyre të librit, pasi kjo do të zvogëlojë nevojën 
për të lënë punën dhe të vijë në shkollë. 

Faleminderit, 

Tina Hauser, RN 

Infermierja e shkollës në Bunker Hill 

 

        

 

Në Bunker Hill School, CAT (Ekipi 
i Prezencës Kronike), do të 
implementojë një sistem shpërblimi për 
të ndihmuar në përmirësimin e 
mungesave tona kronike. 

Ne do të përpiqemi diçka të re 
këtë vit shkollor. Çdo muaj, pjesëmarrja 
do të shqyrtohet dhe kartat postare 
"emoji" do t'u shpërndahen studentëve 
bazuar në regjistrimin e tij / saj të 
pjesëmarrjes. Për shembull, studentët e 
"Përsosur" do të marrin emoji të 
"Smiley" fytyrës, për studentët e 
"mediokrit" do të marrin një emoji me 
fytyrë neutrale dhe studentët me 
pjesëmarrjen "Poor" do të marrin një 
emoji me "Frown-faced". Ne shpresojmë 
se kjo do të jetë një nxitje pozitive drejt 
përmirësimit të pjesëmarrjes sonë. 

Rebecca Harmon, 

Këshilltar i Pjesëmarrjes 

 

 

              

 


