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Hephzibah Δημοτικό ενημερωτικό δελτίο 

Το σχολείο «Koala-ty» 

η αποστολή του HES είναι να αναπτύξουν φροντίδα, συμπονετικός, και υπεύθυνη φοιτητές οι οποίοι είναι διά βίου 
εκπαιδευομένων, αποφασισμένη να που αναζητούν τη γνώση και κατανόηση των άλλων ανθρώπων και τον κόσμο 

γύρω τους. 

Τόμος 14, Τεύχος 1 6 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front Office πληροφορίες 

HES σχολικών ωρών είναι από τις 7:00 π.μ. – 
2:30 μ.μ.  Οι πόρτες θα ανοίξουν το πρωί στις 7 
π.μ.  Παρακαλώ μην αφήστε τα παιδιά σας στο 
σχολείο πριν 7 π.μ. Οι φοιτητές δεν θα 
απορριφθεί νωρίς μετά από 1:45 μ.μ. 
 

Οι γονείς πρέπει να έρθει στο μπροστινό 
γραφείο και να συνδεθείτε πριν από την 
επίσκεψη στην τάξη ή οποιαδήποτε άλλη 
περιοχή του σχολείου.  Οι εκπαιδευτικοί δεν θα 
είναι σε θέση στη διάσκεψη με τους γονείς 
εκπαιδευτική περίοδο.  Παρακαλώ καλέστε το 
σχολείο στο 706-592-4561 για να 
προγραμματίσετε συνεδρίων 
γονέα/παιδαγωγού. 
 

Όταν μαζεύοντας τους μαθητές στη γραμμή 
αναβάτη αυτοκινήτων, ζητάμε από τους γονείς 
να παραμένουν στα οχήματα τους παρακαλώ 
και να περιμένουν για τα παιδιά τους να 
περπατήσει τα αυτοκίνητά τους.  «Πινακίδες 
αυτοκινήτων» πρέπει να εμφανίζεται για pick up.  
Εάν δεν υπάρχει καμία «αυτοκίνητο σημάδι,», 
τότε παρακαλούμε πηγαίνετε στο μπροστινό 
γραφείο να πάρει τα παιδιά σας.  Δεν υπάρχει 
πάρκινγκ στην εκκλησία να σηκώσει τους 
μαθητές. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 
σας. 
 

Καλώς ήρθατε HES νέο 

Ακαδημαϊκό Προσωπι... 

Κα Stefanee Berry – συντονιστής Βοηθός 
κύριος/IB 
Κα Pamela Clark – νηπιαγωγός 
Κ. Τζέιμς Ashton – πρώτη βαθμίδα Καθηγητή 
Κα Janice Roberson – πέμπτη τάξη δάσκαλος 
Ο κ. Armando Lopez-δάσκαλος μουσικής 
Κα Μαρία Bastian – Ισπανικά Δάσκαλος 
Κα Leonard Poitra – δασκάλα της ομιλίας 
Ο κ. Roger Preston – προσωπικό καφέ 
Κα Τζένη Boswell – προσωπικό καφέ 
Κα Donna Briscoe – προσωπικό καφέ 
Κα Whitney νύχια – προσωπικό καφέ 
 

Ετήσια τίτλος μου μητρική 

Φοιτητής διακοπών, σχολικές 

διακοπές & πρόωρη 

απελευθέρωση ημέρες 

6 Οκτωβρίουου είναι μια ημέρα εργασίας 
δάσκαλος.  Δεν υπάρχει καμία σχολή για τους 
φοιτητές εκείνη την ημέρα.  Δευτέρα, 9 
Οκτωβρίουου είναι ένα σχολείο διακοπές στην 
τήρηση της Columbus Day.  Πρώτες μέρες της 
απελευθέρωσης θα είναι Τετάρτη, Οκτώβριος 
18ου και Πέμπτη 19 Οκτωβρίουθ.  Οι μαθητές θα 
κυκλοφορήσει στις 12:00 μ.μ. σε εκείνες τις 
ημέρες. 
 

Ημερομηνίες για να θυμάστε 

Ημέρα παππούδες 7  Σεπτ (PreK-2) 

8 Σεπτεμβρίου την ημέρα παππούδες (3-5)  

13 Σεπτεμβρίου τίτλος της μητρικής μου 

συνάντηση 5 μ.μ. 

15 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα καραμέλα 

πωλήσεων 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ γονέας προσανατολισμού 

της βιβλιοθήκης 8 π.μ. 

25 Σεπτ-29 Scholastic έκθεση βιβλίου 

28η εθελοντική εργαστήρι 

6 Οκτωβρίου ημέρα επαγγελματική μάθηση 

9 Οκτωβρίου Columbus Day Ενοικιαζόμενα 

11 Οκτωβρίου  τέλος του 1st εννέα 

εβδομάδες 

12 Οκτωβρίου  αρχή 2nd εννέα εβδομάδες 

Οκτωβρίου 18-19 πρώτες μέρες της 

απελευθέρωσης 

19 Οκτ  δελτία 
 

Ευχαριστούμε! 

Ευχαριστίες HES Jesse και Doris Willard από H & 
R μπλοκ, Hephzibah ενωμένη Μεθοδιστής 
εκκλησία, και λουτρό Πρεσβυτεριανή εκκλησία για 
αιμοδοσία Σχολή προμήθειες για μαθητές και 
καθηγητές μας!!! 

 

Γιορτάζουν οι παππούδες μας 

Παρακαλούμε να έρθει και να έχουν το γεύμα με 
το εγγόνι ή τα εγγόνια σας. 

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 
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Άπειρη πανεπιστημιούπολη γονέα πύλη πληροφοριών 

Η άπειρη Πύλη γονέα πανεπιστημιούπολη παρέχει οικογένειες το Richmond County σχολική περιοχή 
online πληροφόρηση σχετικά με το επίτευγμα του παιδιού τους.   Για οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το 
λογαριασμό σας άπειρη πύλη πανεπιστημιούπολη, παρακαλούμε επισκεφθείτε  https://goo.GL/DfKFb5 

ή  για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Skeens στο 706-592-4561. 

Εκπαίδευση εθελοντών 

Εάν επιθυμείτε να εθελοντής στο HES ή να παρακολουθήσουν μια εκδρομή με το παιδί σας, θα πρέπει 
να παρακολουθήσουν μια εθελοντική εκπαιδευτική συνεδρία.  Την επόμενη συνεδρία κατάρτισης 
εθελοντών θα είναι Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίουου στις 8 π.μ.  Όλες τις συνεδρίες κατάρτισης εθελοντών θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πόρο γονικό. 

 

Νέα βιβλιοθήκης 

Όλοι οι μαθητές του HES συμμετείχε στην βιβλιοθήκη προσανατολισμό τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες.  Παρακαλούμε αναφέρετε στο παιδί σας να αναλάβει τη φροντίδα των βιβλίων τους.  
Οι μαθητές έχουν δύο εβδομάδες για να επιθεωρήσει τους εγχειρίδια και έκθεση ζημιές κα 
Enfinger.  Ενδέχεται να χρεωθείτε ζημιές δεν ανέφερε και σημείωσε στο τέλος του έτους. Πρόστιμα 
μπορεί να χρεωθείτε για γράψιμο, ζημία στο νερό, σχισμένο ή λείπουν σελίδες και γραμμωτοί 
κώδικες είναι κατεστραμμένο ή λείπει.  Γονέων και οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για όλα τα χαμένα 
αντικείμενα. 
 
HES γονείς μπορεί να check-out μέχρι τέσσερα βιβλία για δύο εβδομάδες από το media center.  Οι 
γονείς θα πρέπει να έρθουν στη βιβλιοθήκη για να ελέγξετε έξω τα βιβλία.  Αν σας ενδιαφέρει να 
πάρει μια κάρτα βιβλιοθήκης, να σταματήσει από το media center και να μιλήσετε με κα Enfinger.   
Media Center ώρες θα είναι από 7:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. και με ραντεβού μετά από 2:30 μ.μ.  
Παρακαλώ καλέστε 706-592-4561 ext. 212 για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού. 
 

Scholastic Book Fair 

Η έκθεση βιβλίου Scholastic θα HES 25-28 Σεπτεμβρίου από τις 7 π.μ. έως 3 μ.μ. και από 
Σεπτέμβριο 29ου από τις 7 π.μ. έως 1 μ.μ.  Είμαστε στην ανάγκη εθελοντών για να μας 
βοηθήσουν.  Παρακαλώ καλέστε 706-592-4561, ext. 212, ή Ελάτε να δείτε κα Enfinger να 
προγραμματίσετε το χρόνο σας.  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας, και 
ελπίζουμε να σας δούμε στην έκθεση βιβλίου! 

 

Κουτί κορυφές για εκπαίδευση, ετικέτες για εκπαίδευση, κλπ. 

HES συλλέγει κενά εκτυπωτή φυσίγγια, Box Tops για ετικέτες εκπαίδευση, και τις ετικέτες για την 
εκπαίδευση και να αντλήσει κεφάλαια για ένα μεγάλο απαιτούνται πόροι στη βιβλιοθήκη.  Σας 
ευχαριστούμε για την υποστήριξη HES! 
 
Η κλάση που υποστηρίζει τις περισσότερες κορυφές κουτί για Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα 
κερδίσει ένα κόμμα πίτσα τον Οκτώβριο.  Ο μαθητής που υποστηρίζει τις περισσότερες κορυφές 
πλαίσιο για τον Οκτώβριο θα κερδίσει μια απόλαυση από την κα Enfinger. 
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την Kylie Kirkendoll, Ayna Kirkendoll και Riley Bale για τη μετατροπή 
σε κενά εκτυπωτή φυσίγγια!  HES εκτιμά τη βοήθειά σας! 
 

 

Δικτυακός τόπος του σχολείου 

https://goo.gl/DfKFb5
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Παρακαλούμε επισκεφθείτε και σελιδοδείκτη ιστοσελίδα HES στο http://heph-Elem.rcboe.org για 
πληροφορίες που σχετίζονται με το σχολείο.  Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
ημερολογίου που θα σας κρατάει ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις του σχολείου, και οι γονείς να 
δείτε σελίδες κατηγορίας εκπαιδευτικών για πληροφορίες που σχετίζονται με τους παιδιού στην 
τάξη 

 

Μαθαίνοντας σήμερα... Οδηγώντας αύριο 

συνάντηση 

Παρακαλούμε να σχεδιάζει να παραστεί HES 
τίτλος μου μητρική συνάντηση Τετάρτη, 
Σεπτέμβριος 13ου στις 5 μ.μ.  Πληροφορίες 
σχετικά με το νέο πρότυπο βάσης κάρτα 
έκθεση θα παρουσιάζονται σε αυτή τη 
συνάντηση. 

 

 

http://heph-elem.rcboe.org/
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