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          Tetor 2018   

 
 

     Bunker Hill Banner 
 

 
 

Një shënim nga drejtori: 

Fillimi i një termi të ri akademik theksohet nga emocionet, miqtë 

e rinj që do të takohen, mënyra të ndryshme për të përfunduar 

dhe një përshtatje me rutinat, rregullat dhe procedurat e 

ndryshme. Mbani në mend sa më poshtë: 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 thelbësore për një përvojë solide 

arsimore. Nëse keni ndonjë shqetësim, mund të kontaktoni 

drejtorin tonë të ndihmës, znj. Maureen Wilson në numrin 574-

8183. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të keni numra dhe 

adresa të vlefshme dhe të vlefshme për të gjithë studentët, në 

mënyrë që të mund t'ju kontaktojmë në rast emergjence. Nëse 

ndryshoni adresën ose numrin tuaj të telefonit, 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 

luani një rol aktiv në edukimin tuaj. Stafi i Bunker Hill ju 

mirëpret dhe vlerëson përpjekjet, idetë dhe sugjerimet tuaja. 

Faleminderit të gjithëve për mbështetjen tuaj të vazhdueshme,   

Celia Piccochi, Drejtor 
   

 

                Check out the District 

website at www.waterbury.k12.ct.us 

 

Datat e rëndësishme: 

2 tetor - Fillon shitja e 

byzylykut "Pink Out"; $ 1.00 

secili 

3 tetor - Mbledhja vjetore e 

Titullit 1; Kafe WAMS nga ora 

5:30 deri në orën 7:00. 

8 tetor - Nuk ka klasa; Ditën 

e Kolombit 

9 tetor - Nuk ka shkollë; 

Zhvillimi profesional 

15 tetor - Shitja e "Pink Out" 

byzylyk mbaron. 

15 tetor - Fillon grumbullimi i 

gurëve dhe biskota 

19 tetor - Dita "Pink Out" 

Tetor 22 fillon fushata e 

ushqimit të konservuar 

Tetor 24 - Fillon lundrimi 

"Pumpkin" i PBIS. 

24 tetor-BH Titulli 1 Takimi; 

9:15 deri në 10:00; kafe 

31 tetor - PBis përfundon 

lotari kungull. 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS  

                                 

LIDHJA E PRINDËRVE 

Të dashur prindër / kujdestarë, 

Unë do të doja të falënderoj të gjithë prindërit / 

kujdestarët që morën pjesë në Shtëpinë e Hapur më 19 

shtator. Kishte shumë informata të rëndësishme për 

notat që u transmetoheshin atyre. Me të vërtetë e 

vlerësoj që të gjithë ju 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 vullnetarë që u regjistruan për të 

ndihmuar. Nuk mund ta kisha këtë ngjarje pa ty! 

Takimi i Qarkut Titulli 1 Qytetar do të mbahet të 

mërkurën, më 3 tetor, në Cafeterinë e Shkollës së 

Magnetit të Waterbury Arts, e vendosur në 16 Jugut 

Elm St. nga ora 5:30 deri në orën 7:00. Shumë 

faleminderit për familjet të cilat tashmë janë regjistruar 

për të marrë pjesë! 

  Të mërkurën, më 24 tetor, do të organizoj një 

mbledhje Titulli 1 "Mirësevini në Shkollë" për prindërit / 

kujdestarët prej orës 9:15 të mëngjesit. ne oren 10:00 

a.m. në lokalin e Bunker Hill. Spektakli do të dërgohet 

në shtëpi me më shumë informacion. Lutemi të 

regjistroheni për të marrë pjesë. 

Unë do të filloj një Organizatë Prindër / Mësues (PTO) 

për vitin shkollor 2018-2019. Informacioni do të 

dërgohet në shtëpi me datën dhe kohën e takimit 

tonë të parë. 

Ruaj datën! Në muajin nëntor, po planifikoj një Vjeshtë 

Nata në Matematikë. Më shumë informacion do të 

dërgohet në shtëpi me datën dhe orën. 

Si gjithmonë, nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim, 

mund të më kontaktoni në 203-574-8183 dhe e vlerësoj 

mbështetjen tuaj të vazhdueshme. 

Ndërmjetësi juaj prind, 

MaryAnn Petrillo           

 

 

 

 

  

    

Misioni ynë 

Të gjithë anëtarët e komunitetit shkollor Bunker 

Hill të do të trajtohen me respekt dhe i 

respektuar me shpresa të mëdha. 

Vizioni ynë 

Vizioni i Shkollës Fillore Bunker Hill është që të 

krijojë dhe të mbajë një partneritet në mes të 

nxënësve, prindërve, komunitetit, administratës, 

mësuesve dhe stafit duke përmirësuar arsimin e 

ofruar për studentët tanë për t'i përgatitur ato 

për të ardhmen e tyre. 

Azhurnimi i PBIS 

Studentët tanë kanë pasur një fillim të madh 

duke fituar "Bear Bucks". Të premten 28 shtator, 

shumë prej tyre të gëzuar dhe, çfarë është më e 

rëndësishme, "fituar" privilegjin të marrin pjesë në 

shpërblim tonë të parë mujore PBIS. 

Prindërit / kujdestarët, vazhdojnë të inkurajojnë 

fëmijët e tyre të ndjekin rregullat e shkollës dhe 

për të përmbushur pritjet. Kjo është se si "Bear 

Bucks" fitohen çdo ditë në shkollën Bunker Hill. 

Fituar "Bucks Bear" i jep të drejtë fëmija juaj (a) 

për të marrë pjesë në shumë shpërblime dhe 

aktivitetet PBIS që duhet të kryhen gjatë vitit 

shkollor. Gjithashtu dyqan shkolla do të jetë deri 

në dhe drejtimin shpejt dhe studentët tanë 

mund të mbledhë "Bucks Bear" e tyre. 

Tema e PBIS për tetorin është "RESPEKT". 

  Respekti po mendon dhe vepron pozitivisht për 

të treguar respekt ndaj vetes dhe të tjerëve. 

Respekti është duke menduar dhe duke vepruar 

në një mënyrë që tregon njerëz të tjerë që 

kujdesen për ndjenjat dhe mirëqenien e tyre. 

Silleni me përgjegjësi 

Prisni sukses! 

Vepro në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt!  
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Një mesazh i rëndësishëm nga shkolla jonë infermierore: 

Prindërit / kujdestarët, 

Sezonin 2018-2019 gripit po vjen së shpejti! Vaksina e gripit është e 

domosdoshme për fëmijët, sidomos për fëmijët me astmë, sëmundje 

të zemrës, diabeti dhe sistemeve të dobësuar imunitar. 

Akademia Amerikane e Pediatrisë (AAP) dhe Qendra për Kontrollin 

dhe Parandalimin (CDC) Sëmundjeve rekomandojmë imunizimit për 

të gjithë personat e 6 muaj të moshës. dhe më të vjetër, duke 

përfshirë fëmijët dhe adoleshentët. 

Përveç kësaj, ata duhet të jenë kontaktet vaksinuar shtëpiake dhe 

kujdestarët jashtë shtëpisë, në kushte të rrezikut të lartë dhe të gjithë 

fëmijët nën 5 vjet. Për më shumë informacion shkoni në këtë 

healthychildren.org internetit. 

Përveç kësaj, prindërit e fëmijëve tanë, do të ishte e dobishme për të 

dërguar një grup shtesë e rrobave në backpacks e tyre, sepse kjo do 

të zvogëlojë nevojën për të lë punën tuaj dhe të shkojnë në shkollë. 

Faleminderit 

Tina Hauser, RN 

Infermierja e shkollës së Bunker's Hill 

 

Një mesazh nga këshilltari i ndihmës 

  

Koha është gjithçka. 

Arri në shkollë në kohë 

Të marrë pjesë çdo ditë! 

 

        

Këshilli Drejtues i Shkollës 

Jam i lumtur të njoftoj të gjithë 

prindërit dhe mësuesit e sapozgjedhur 

në Këshillin e Qeverisjes së Shkollave 

të Bunker Hill. 

Prindërit tanë 7: 

Aimee Deleon 

Stephanie Dunn 

Vivien Ferron 

Angelica Gomez 

Carrie Legorano 

Jose Orellana 

Sherita Norman  

7 mësuesit tanë: 

Bjanka Avxhiu 

Steve Cruess 

Brianna Flaherty 

Sonya Fleming 

Susan Groppi 

Unë e di se duke punuar së 

bashku si një ekip, ne mund 

dhe do të krijojmë një mjedis 

më pozitiv të të nxënit në 

Bunker Hill School. 

Lidhja juaj me prindërit, 

MaryAnn Petrillo 

 


