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            Mars 2018 

                                     

   Bunker Hill Banner 
 

  

Një shënim nga drejtori: 

Marsi është një moment themelor për të gjithë studentët në ndjekjen 
e synimeve të tyre akademike dhe është thelbësore që ata të 
ndjekin shkollën dhe të punojnë shumë në studimet e tyre, 
veçanërisht për shkak se provimet "Bilanci më i zgjuar" po i afrohen. 
Studentët do të kryejnë teste praktike gjatë muajit mars për t'i 
përgatitur ato për testet reale që do të zhvillohen nga prilli deri në 
maj. Një letër do të dërgohet në shtëpi.Por favor apoye a nuestros 
estudiantes en este esfuerzo vital asegurando una nutrición 
adecuada, descanso y asistencia escolar.  

Pranvera është pothuajse këtu, HOORAY! 

Edukimi juaji, 

Celia Piccochi 

 

Shikoni faqen tonë të internetit në: 

www.waterbury.k12.ct.us/bun 

 

 

  

 

Datat e rëndësishme: 

 

2 mars - Dr. Dita e Seussit; Nga 
ora 9 deri në orën 10:00 a.m. 

7 mars - Nata e shkrim-leximit 
me autorin dhe poetin e 
fëmijëve, Leslie Bulion. 6 deri 
në 7 paradite BH Cafeteria 

15 Mars: Portretet e Pranverës 
Lifetouch 

21 mars - P.I.E. Takimi në sallën 
e konferencave të BH; 6 deri 
në 7 paradite 

28 mars - Shkarkimi i 
parakohshëm; 12:00 pm 

30 Mars - Asnjë shkollë 

Ruaj datat! 

5 prill - Nata e "Zumba"; Ora 
5:30 deri në orën 6:30 

Konferencat e 11 Prillit të 
Mësuesve të Prindërve 

Ngjarja në prill e 12 prillit në BH 
@ Shtëpia e Shtëpisë së Chase 

* Më shumë informacion rreth 
këtyre ngjarjeve do të 
dërgohet në shtëpi në një datë 
të mëvonshme. * 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS Te

                                 

                       LIDHJA E PRINDËRVE LINK 

Të dashur prindër / kujdestarë, 

Çfarë dimri "i çmendur" kemi pasur! Së shpejti moti 
"pranverë" i këndshëm do të jetë mbi ne! Qershori 14 
eshte dita e fundit e shkolles. Megjithatë, nëse ka më 
shumë heqje klimatike, kjo datë mund të ndryshojë. 

Dëshiroj të falenderoj familjet tona që morën pjesë në 
muajin e Historisë së Zezë që kishim në 27 shkurt. Ne 
me të vërtetë i pëlqenin imazhet lazer dhe muzikën "e 
shkëlqyeshme" të ofruar nga "Prismatic Magic". 

• Dita e Dr. Seuss do të mbahet të premten, më 2 
mars, nga ora 9 deri në 10 të mëngjesit. Data e 
dëborës është e hënë, 5 mars. Dëshiroj të falenderoj 
paraprakisht lexuesit të cilët kanë ofruar të ndihmojnë 
!! Fëmijët tanë me të vërtetë e duan këtë! 

• Autori dhe poeti i fëmijëve Leslie Bulion do të vizitojë 
Bunker Hill të mërkurën, 7 mars nga 6 deri në 7 p. M. 
Në kafeterinë e BH. Çdo fëmijë që merr pjesë do të 
marrë një libër "të lirë" të nënshkruar nga autori! 

• Më 16 mars, Lifetouch do të kthehet në Bunker Hill 
për të bërë Portrete Pranvera. 

• Do të ketë një takim P. I E. të mërkurën, më 21 mars, 
nga 6 deri në 7 p. M. Në sallën e konferencave të BH. 
Të gjitha familjet janë të mirëseardhura. 

Siç mund ta shihni, shumë aktivitete po zhvillohen 
këtë muaj, prandaj duhet të kontrolloni çdo ditë librin 
e fëmijës suaj për informacione. 

Ndërmjetësi juaj prind, 

MaryAnn Petrillo                                   

  

 

                                                                                            

 

 

  

    

          MISIONI TONA 

Të gjithë anëtarët e 
komunitetit të shkollës 

Bunker Hill do të trajtohen 
me respekt dhe do të 

mbahen në pritjet e larta. 

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 arsimimin që 

u ofrohet studentëve 
tanë për t'i përgatitur ata 

për të ardhmen e tyre. 

PBIS 

Studentët kujtojnë: 

Silleni me përgjegjësi! 

Prisni sukses! 

Akti në bashkëpunim! 

Respekto të gjithë! 

Qëndro i sigurt! 

Ekipi i PBIS 
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Prindërit	/	kujdestarët,	

Ne	kemi	një	koleksion	të	madh	të	
veshjeve,	kapele,	dorashka,	etj.	në	kutinë	
tonë	të	humbur	të	pronës.	Nëse	fëmija	
juaj	ka	humbur	një	send,	vizitoni	shkollën	
dhe	rishikoni	artikujt	ose	fëmija	juaj	
shqyrton	tabelën.	Çdo	send	që	nuk	është	
marrë	pas	16	mars	do	të	dhurohen	për	
organizatat	bamirëse.	Faleminderit			

													 	

Nga prilli deri në maj, nxënësit tanë të 
klasës së tretë, të katërt dhe të pestë do të 
marrin testet e balancës së zgjuar. Këtu 
janë disa këshilla të rëndësishme për të 
ndihmuar fëmijën tuaj të përgatitet për 
testin: 

1. Sigurohuni që ata të hanë një mëngjes 
të mirë dhe që të marrin pushim të 
mjaftueshëm çdo natë. 

2. Sigurohuni që të bëjnë çdo ditë detyrat 
e shtëpisë. Pjesa më e madhe e punës që 
merrni në shtëpi me fëmijën tuaj është 
rishikimi i provimeve dhe puna përgatitore. 

3. Është e rëndësishme që fëmija juaj të 
ketë frekuentim të mirë dhe të vijë në 
shkollë në kohë. 

Përkrahja juaj dhe inkurajimi janë 
parashikuar shumë gjatë kësaj kohe. Le të 
punojmë së bashku për të siguruar që çdo 
fëmijë ka çdo mundësi për të bërë më të 
mirën në testin e bilancit inteligjent. 

Ndërmjetësi juaj prind, 

MaryAnn Petrillo 

     

Mungesat shtohen! 

Zhdukja vetëm 2 ditë në muaj 
do të thotë që fëmija juaj 
humbet 10% të vitit shkollor. 

Kjo mund të nënkuptojë 
ndryshimin midis kalimit 
dhe dështimit. 

Çdo student që ka humbur 11 
ose më shumë ditë deri më tani 
këtë vit shkollor konsiderohet i 
munguar kronikisht. Kjo përfshin 
mungesa të justifikuara dhe të 
paarsyeshme. 

Ne duam ta shohim fëmijën 
tuaj çdo ditë. 

Rebecca Hanlon 

Këshilltar i Asistencës 


