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Hunyo 30, 2022 
 
Mahal na pagpapangalan kay Del Paso Elementary Family, 
 
Gusto kong mag-abot ng pangunahing pahina ng natanggap na pagpasa isa sa isang samahan ng haba ng 
panahon ng pag-aayos ng taunang pag-aayos ng tao.  Tuwang-tuwa kami ng tauhan na tanggapin ang lahat ng 
mag-aaral sakampus para sa pagsisimula ng taon sa pag-aralan. 
 
Araw ng Pag-eskrima:  Huwebes, Agosto 18-18ng Agosto  
 
Ang galit na pag-aaral ay nagsisimba noong Agosto 18, 2022 
Almusal: 7:15 AM - 7:40 AM (Almusal ay  hindi  magsilbi pagkatapos ng alas-7:40 AM) 
Ang pag-aaral ay nagsisimula: 7:45 AM Line up sa salaruan 7:40 AM  
Araw ng pag-aaral ay mga pagtatangka: 2:27 PM (12:27 PM bawat Marka) 
 
Kagawar ng isang pana-isang: ay 7:30 AM - 3:00 PM araw-araw. Our opisina ay muling bubuksansan 
noong Agosto 1.   
 
Magbakunwari sa Pagbaligtad ng Samahan: Kalakarin, Agosto 17 ht mula sasa 4:30 PM - 6:00 PM  
 
Ang galit na galit na guro sa klase ng iyong anak ay maaaring ma-access ang pamamagitan ng Twin 
Rivers Aeries Parent Portal.  Ang sistemang ito ay ginagamit upang magbigay ng maghapon ng pag-aaral-
to-home communication. Maaari mong tingnan ang galit na galit marka, assignment, pagdalo, pabatid sa 
magdyik ng mga talampakan ng mga tabla sa guro sa pamamagitan ng Pamamagitan ng Portal ng Isa Portal. 
 
para sa parada ng account sa Portal ng Bawat Isa: 

Maa-access ng mga taong nagkakasahero ng mga Aeries Portal sa pamamagitan ng pag-klik dito: 
https://parent.twinriversusd.org/LoginParent.aspx 

Kung wala kang kang account, mahihila kang lumikha ng isa. Para sa pag-save ng impormasyon 
impormasyon o patyo tungo sa paglusob ng account patpat tumawag sa katungkulang pang-aralin. 
 
Pagdalo: Ang pagdalo sa pag-aaral ay napakahalaga sa tagumpay ng iyong anak.  Pakipasok sa iyong galit na 
anak na babae sa araw-araw sa sa eskuwelahanhan.  Kung maaari, i-iskedyul ang galit na gawa ng doktor, 
dentista, sa personal na appointment pagkatapos ng oras ng pag-aaral.  Tandaan, may kang 5 araw upang i-
mail ang galit na galit.  Magandang Pagdalo = Mag-aaral Tagumpay! 
 
Alang-alang sa pamamagitan ng: Ang ang mga baybayin ay naghihingalo na sa pag-aaral sa eskriba.  Ang 
pag-iisa ng galit na galit na galit na galit na galit sa pag-aaral sa samahan ng mga tao. Ang anghel ng 
magulang ay mas mataas na nagdagdag ng dagdag na sangkap ng mga mag-aaral, kaya makisalamuha!  Sa 
pagbanggit sa sinus na nag-iisa sa pag-aaral ng mga sangkap, pag-aaral, sa pagsusumigasig na nagagalit sa 
bata.  Hinihimok ko kang kasangkapan sa pag-save ng paanyaya sa makina upang hindi maaaring.  Ang galit 
website ng paaralan sa ang Parent Portal ay mahusay na resources upang maunang kang kang.  Tandaan, ang 
lahat ng mga bisita sa panahon ng pag-aaral ay magrehistro muna sa kapanganakan ng sapa. 
 
Umaasa kami na nasiyahan ka sa isang kamangha-manghang pagpapahinga tag-init.  Hindi kami 
naghihingalo na kontakin ang sangay sa sangay sa sangay ng anak mo. 
 
Tao-puso, 
 
Brad Allen 
Punong-guro 
 


