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ຄະນະກໍາມາທິ ການ 
 
Michelle Rivas 
ປະທານາທິ ບໍ ດີ  
 
Michael Baker  
ຮອງປະທານ  

 
Basim Elkarra 
ພະລາທິ ການ 
 
 

Bob Bastian ສະ ມາ 
 
ລິ ນດາ ໂຟເລີ , ຈ.ດ. 
ສະມາຊິ ກ 
 
Christine Jefferson 
ສະມາຊິ ກ 
 
Rebecca Sandoval 
ສະມາຊິ ກ 
 
 
ຜູ້ດູແລ 
Steve Martinez, Ed.D. 
 
 
 
ເພື ່ ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້
ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຜົນ
ສໍ າເລັດທີ ່ ໂດດເດ່ັນທຸກໆມື ້  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ວັນທີ  30 ມິຖຸນາ 2022 
 
ກວັບເງນ, 
 
ຂ້າ ພະ ເຈົ ້ າ ຂໍ  ສະ ແດງ ການ ຕ້ອນ ຮັບ ຢ່າງ ອົບ ອຸ່ນ ຕ່ໍ ທ່ານ ແຕ່ ລະ ຄົນ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່  ພວກ ເຮົ າ ຄອຍ ຖ້າ ປີ  ໃຫມ່ 
ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ.  ພະນັກງານແລະຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍທີ່ ຈະຕ້ອນຮັບນັກຮຽນທຸກຄົນ back 
ຂຶ ້ ນວິ ທະຍາໄລສໍ າລັບການເລີ່ ມຕ້ົນປີ ໃຫມ່ຂອງໂຮງຮຽນ. 
 
ມື ້ ທໍາອິ ດຂອງໂຮງຮຽນ:  ວັນພະຫັດ, ວັນທີ  18 ສິ ງຫາth  
 
ຊ່ົວໂມງຮຽນ ເລີ່ ມວັນທີ  18 ສິ ງຫາ 2022 
ອາຫານເຊົ ້ າ: 7:15 AM - 7:40 AM ( ອາຫານເຊົ ້ າຈະບໍ່ ຮັບປະທານຫັຼງຈາກ 7:40 AM) 
ໂຮງຮຽນເລີ່ ມຕ້ົນ: 7:45 AM Line up on playground 7:40 AM  
ມື ້ ຮຽນຈົບ: 2:27 PM (12:27 PM ) 
 
ຊ່ົວໂມງຫ້ອງການ: s7:30 AM - 3:00 ໂມງ. Our ຫ້ອງການຈະເປີ ດອີ ກໃນວັນທີ  1 ສິ ງຫາ.   
 
ກັບຄື ນໂຮງຮຽນ: ຫົງສາ, ນາກ 17th ທີ່  4:30 PM - 6:00 PM  
 
ຂໍ ້  ມູນ ທີ່  ວ່າ ຈະ ມີ  ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຄໍ າ ຮ້ອງ ສະ ຫງ່ າ ຍ ແລະ ລະ ຫລາ ກ ປະ ຊາ ທິ  ປະ ລະ ປະ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ 
ປະ ຊາ ກອນ ລະ ຫລາ ກ ປະ ຊາ ທິ  ປະ ລະ ປະ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ ລະ ຫລາ ກ .  
ລະບົບນີ ້ ແມ່ນນໍ າໃຊ້ເພື່ ອສະຫນອງການສື່ ສານຂອງໂຮງຮຽນ-ກັບບ້ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ ງຄະແນນ, ການມອບຫມາຍ, 
ການເຂົ ້ າຮ່ວມ, ການປະກາດແລະສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມໄປຫາຄູອາຈານຜ່ານທາງPortal ພ່ໍແມ່. 
 
ບນກສາ◌ໍ ເນັັ່ ອງ: 

໑໑ ໑໑ ໑ ໑.໑ ໑ ໑໑ https://parent.twinriversusd.org/LoginParent.aspx 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ບັນຊີ  , ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງບັນຊີ . 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນຫຼື ການຊີ ້ ນໍ າເພີ່ ມເຕີ ມໃດໆໃນການສ້າງບັນຊີ ກະລຸນາໂທຫາຫ້ອງການໂຮງຮຽນ. 
 
ການເຂົ ້ າຮຽນ: 
ການເຂົ ້ າໂຮງຮຽນມີ ຄວາມສໍ າຄັນຫຼາຍຕ່ໍຜົນສໍ າເລັດຂອງລູກ.  ກະລຸນາໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຢູ່ໂຮງຮຽນທຸກໆມື ້ ແລະຕາມເ
ວລາ.  ເມື່ ອເປັນໄປໄດ້, ກະລຸນາພະຍາຍາມກໍານົດເວລາແພດ, ຫມໍປົວແຂ້ວ, 
ແລະນັດຫມາຍສ່ວນຕົວທັງຫມົດຫັຼງຈາກເວລາຮຽນ.  ຈ່ົງຈື່ ໄວ້ວ່າ, ທ່ານມີ ເວລາພຽງ 5 
ມື ້ ເທົ່ ານ້ັນທີ່ ຈະແຈ້ງການບໍ່ ຢູ່.  ການເຂົ ້ າຮ່ວມທີ່ ດີ  = ຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາ! 
 
ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພ່ໍແມ່: 
ພ່ໍແມ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນສະເຫມີ ໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນທີ່ ເຂ້ັມແຂງຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົ າ.  ກະລຸນາສະຫ
ນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົ າຕະຫຼອດປີ . 
ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພ່ໍແມ່ຈະເພີ່ ມຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກຮຽນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງມີ ສ່ວນຮ່ວມ!  ພວກ ເຮົ າ 
ພະຍາຍາມ ທຸກ ຢ່າງ ທີ່  ຈະ ສື່ ສານ ກັບ ທ່ານ ກິດຈະກໍາ, ແຜນການ, ແລະ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຂອງ ພວກ ເຮົ າ ເພື່ ອ 
ສ່ົງ ເສີ ມ ເດັກນ້ອຍ.  ຂ້າ ພະ ເຈົ ້ າ ຂໍ  ຊຸກ ຍູ້ ທ່ານ ໃຫ້ ຕອບ ຮັບ ຕ່ໍ ຄໍ າ ເຊື ້ ອ ເຊີ ນ ຂອງ ພວກ ເຮົ າ ແລະ ມີ  ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ໃຫ້ ຫລາຍ ທີ່  ສຸດ ເທົ່ າ ທີ່  ຈະ ເປັນ ໄປ 
ໄດ້.  ເວັບໄຊທ໌ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົ າແລະເວັບໄຊທ໌ພ່ໍແມ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ ດີ ເລີ ດເພື່ ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້.  ຈ່ົງຈື່ ໄ
ວ້ວ່າ, ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມທັງຫມົດໃນຊ່ວງເວລາຮຽນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນກ່ອນທີ່ ຫ້ອງການຫນ້າ. 
 
ພວກ ເຮົ າ ຫວັງ ວ່າ ທ່ານ ຈະ ຊື່ ນ ຊົມ ກັບ ລະດູ ຮ້ອນ ທີ່  ພັກ ຜ່ອນ ທີ່  ດີ  
ເລີ ດ.  ພວກເຮົ າບໍ່ ສາມາດລໍ ຖ້າທີ່ ຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານແລະລູກຂອງທ່ານ. 
 
ຈິ ງໃຈ, 
 
Brad Allen 
ທ່ານ ສຸວັນນະວົງ


