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September 2021

Bản Tin Tháng 9 Năm 2021

Paw Prints is a monthly newsletter for Grant Ranch School. This is an important communication link for

parents and includes important happenings at our school. You can read, download, and print this

newsletter monthly on the Grant Ranch Webpage. http:// grantranch.dpsk12.org

Paw Prints là bản tin hàng tháng của Grant Ranch School. Đây là một bản tin dùng để thông báo tới các

bậc phụ huynh những diễn biến quan trọng sẽ diễn ra trong tháng tại trường học của chúng tôi.  Các

bậc phụ huynh có thể đọc, tải xuống và in bản tin này hàng tháng từ trang chủ của Grant Ranch School.

http://grantranch.dpsk12.org
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Save the Date

October 12 - Virtual Parent Teacher Conferences 4:00 7:30 pm

October 15 - No School - Teacher Comp Day

October 20 - Virtual Parent Teacher Conferences 4:00 7:30 pm

October 23 - PTO Fall Festival 11:30 - 2:30 pm

Ngày Quan Trọng

Ngày 12 tháng 10 – Họp phụ huynh-giáo viên trực tuyến từ 4:00 – 7:30 (buổi chiều)

Ngày 15 tháng 10 – Học sinh nghỉ học

Ngày 20 tháng 10 – Họp phụ huynh-giáo viên trực tuyến từ 4:00 – 7:30 (buổi chiều)

http://grantranch.dpsk12.org


Ngày 23 tháng 10 – Lễ hội mùa thu PTO 11:30-2:30 (buổi chiều)
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Virtual Conferences

Virtual Parent Teacher Conferences will be held on October 12 and October 20 from 4:00 - 7:30 pm. Look

for communication from your child's teacher about how to sign up and attend Parent Teacher

Conferences.

Họp Trực Tuyến

Họp phụ huynh trực tuyến được thực hiện vào ngày 12 tháng 10 và ngày 20 tháng 10 từ 4:00 tới 7:30

buổi chiều. Xin vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con em bạn để biết thêm thông tin và cách

thức đăng ký tham gia buổi họp phụ huynh trực tuyến.
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Late Fall Middle School Sports Sign Up

Use the links below to sign up for early fall sports at Grant Ranch – Grades 6-8

All Students must have an updated sports physical to participate in the DPS Middle School Prep League

Program.

Volleyball Signup – hqnlVhEnSCMF721eZEe8%5U4

Flag Football Signup – https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLScUj712lHbOcDsWVT_d4EHdL9GYlv-djJmW0cD8CErtgr5xGw/viewform

DPS Prep League Schedules – https://athletics.dpsk12.org/prep-league-schedules/

Đăng Ký Các Môn Thể Thao Cuối Mùa Thu Cho Học Sinh Trung Học

Sử dụng những liên kết phía dưới để đăng ký tham gia các môn thể thao vào cuối mùa thu ở Grant

Ranch School – Giành cho học sinh từ lớp 6 tới lớp 8

Tất cả học sinh muốn tham gia chương trình “DPS Middle School Prep League” cần phải có một bản

cập nhật tình trạng sức khỏe hiện tại.

Đăng ký Bóng Rổ tại đây:

https://athletics.dpsk12.org/prep-league-schedules/


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm-5RqGZYOANjK4aH16ksM2PLLYxb6KSbsGs6VL59sMotjR

w/viewform

Đâng ký Flag Football tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUj712lHbOcDsWVT_d4EHdL9GYlv-djJmW0cD8CErtgr5xG

w/viewform

Xem lịch của chương trình “DPS Middle School Prep League” tại đây:

https://athletics.dpsk12.org/prep-league-schedules/
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Grant Ranch Middle School Happenings

Những Hoạt Động Giành Cho Học Sinh Trung Học tại Grant Ranch

Môn Toán – Giáo viên Nevarrez

Lớp 6: Học sinh sẽ khám phá các khái niệm “rates” và ‘’unit rates”. Các em học sinh cùng nhau hoàn

thành bài toán luyện tập vẽ biểu đồ về “rates” giữa hai con ốc để xác định “unit rates” và từ đó xác

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm-5RqGZYOANjK4aH16ksM2PLLYxb6KSbsGs6VL59sMotjRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm-5RqGZYOANjK4aH16ksM2PLLYxb6KSbsGs6VL59sMotjRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUj712lHbOcDsWVT_d4EHdL9GYlv-djJmW0cD8CErtgr5xGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUj712lHbOcDsWVT_d4EHdL9GYlv-djJmW0cD8CErtgr5xGw/viewform
https://athletics.dpsk12.org/prep-league-schedules/


định con ốc nào nhanh nhất! Học sinh sẽ hoàn thành bài kiểm tra cuối tuần về “rates” và “unit rates”

vào thứ 6, ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Lớp 7: Học sinh sẽ khám phá những kiểu góc khác nhau. Học sinh làm việc theo nhóm để hoàn thành

trò chơi mê cung và người đi săn để xác định góc. Học sinh sẽ hoàn thành bài kiểm tra cuối tuần về góc

vào thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Lớp 8: Học sinh sẽ khám phá về đo lường góc và những kiểu góc khác nhau. Học sinh sẽ khám phá các

khái niệm về góc như “alternate interior angles” và “alternate exterior angles ”. Học sinh sẽ hoàn thành

bài kiểm tra cuối tuần về góc vào thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Môn Ngôn Ngữ Học – Giáo viên Weidner và Akin

Lớp 6: Học sinh tiếp tục đọc tiểu thuyết “Percy Jackson and the Lightning Thief”. Trong quá trình đọc,

chúng ta cùng phân tích thêm về suy nghĩ và cảm nhận của nhân vật ảnh hưởng như thế nào tới hành

động của họ. Kỹ năng phân tích sẽ được đưa vào bài kiểm tra giữa kỳ vào thứ 3 ngày 22 tháng 9. Tiếp

theo, chúng ta bắt đầu học về “hero’s journey” và cách áp dụng nó vào tiểu thuyết của chúng ta. Hãy

thực hành từ mới, chúng ta sẽ có bài kiểm tra ngắn vào tuần sau.

Lớp 7: Chúng ta sẽ đọc thêm những đoạn văn để hiểu thêm về văn hóa của hai nhân vật chính trong

câu chuyện. Khi chúng ta học thêm về văn hóa của các nhân vật, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm kiếm chủ đề
chính của đoạn văn trong “A Long Walk to Water”. Chúng ta cũng chuẩn bị những tài nguyên cần thiết

cho bài viết văn sẽ diễn ra trong một vài tuần tới.

Lớp 8: Chúng ta tiếp tục đọc tiểu thuyết “Inside Out & Back Again” với những câu chuyện có thật.

Chúng ta học thêm nhiều kỹ năng mới như cách sử dụng từ ngữ, dọng văn, tâm trạng, và nghĩa bóng.

Mục tiêu chính của chúng ta là hiểu rõ tại sao tác giả lại lựa chọn những từ ngữ đó, và chúng có tác

động như thế nào. Chúng ta sẽ dùng những kỳ năng này trong bài kiểm tra vào thứ 3 ngày 22 tháng 9.
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Middle School Updates

Thông Tin Cập Nhật Giành Cho Học Sinh Trung Học

Âm Nhạc
Được thực hiện bởi Mrs.Brouillette.

Nghệ Thuật
Chúng ta đang thực hiện gây quỹ từ nghệ thuật
với tên gọi Square 1, học sinh nhận được những
miếng dán miễn phí từ những thiết kế của họ để
giúp gây quỹ mua đất sét. Thông tin chi tiêt sẽ
được cung cấp thêm. Chúng tôi cũng bắt đầu
khám phá sáng tạo để chào mừng tháng văn hóa
Hispanic & Latinx. Chúng tôi cũng sẽ tạo Rotablo
xung quanh trường, điều này được lấy cảm hứng
bởi Nicario, một người nghệ sĩ Peru.
-Mrs.Erin

Giáo Dục Thể Chất
Học sinh trung học sẽ làm việc về khả năng chịu
đựng hang tuần trước khi chơi trò chơi hoặc
tham gia các hoạt động ngoài trời.



Môn Khoa Học – Ms. Enn

Lớp 6: Chúng ta bắt đầu bài học mới về sự trao
đổi chất (Metabolism).  Chúng ta đang học về một
bệnh nhân tên Elisa, người luôn luôn cảm thấy
mệt mỏi. Chúng ta sẽ quan sát thói quen và học về
tình trạng sức khỏe khác nhau tác động như thế
nào tới những tế bào.

Lớp 7: Chúng ta vừa mới khép lại bài học về sự
vận động của các châu lục (núi lửa, động đất, và

Môn Xã Hội Học – Kukaewkasem

Lớp 6: Bắt đầu hành trình của chúng ta với việc
tìm hiểu đại cương về địa lý của miền trung nước
Mỹ.

Lớp 7: Học sinh sẽ có môn xã hội học vào học kỳ
thứ 2.



Pangea). Chúng ta sẽ giành một tuần để tập trung
vào thiết kế một tòa nhà có khả năng chống lại
động đất. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học về sự
chuyển hóa của đá.

Lớp 8: Học sinh sẽ không có lớp khoa học cho tới
học kỳ thứ 2.

Thông Tin Thể Thao
Các môn thể thao cuối mùa thu giành cho học sinh
trung học sẽ được bắt đầu vào ngày 5 tháng 10.
Chúng tôi có các môn thể thao như Flag Football
và Volleyball. Đăng ký và tham gia các môn thể
thao là bắt buộc với học sinh ở Grant Ranch.
Chúng tôi cần tối thiểu 10 học sinh đăng ký cho
Volleyball và 15 học sinh đăng ký cho Flag Football
để đủ điều kiện tham gia giải đấu The Denver
Prep League.

Lớp 8: Sự nổi dậy của thời kỳ lập hiến vào khoảng
đầu thế kỷ 19 của người Mỹ và lan rộng sang
phương tây.

“Nếu bạn lên kế hoạch cho một năm hãy gieo
hạt. Nếu bạn bạn lên kế hoạch cho một thập
niên hãy trồng cây. Nếu bạn lên kế hoạch cho
một đời người hãy giáo dục con người” – Tục
ngữ Trung Hoa.

Những Ngày Quan Trọng Sắp Tới:

● Tan học sớm vào thứ 5 hàng tuần

12:50PM

● Ngày 24 tháng 9 : Ngày Hội Họa

● Ngày 27 tháng 9: Học sinh nghỉ học

● Họp phụ huynh trực tuyến vào ngày 12

tháng 10 và ngày 20 tháng 10.
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Middle School SEL Team



Nhóm Hỗ Trợ Cảm Xúc Cho Học Sinh Trung Học

Tất cả học sinh trung học sẽ phải tham gia một chương trình đánh giá cảm xúc xã hội viết tắt là “BESS”

vào thứ 6 ngày 24 tháng 9, học sinh chỉ không tham gia khi khi gia đình có chữ ký đồng ý không tham gia

chương trình. BESS cung cấp thông tin để chúng tôi phân bổ thời gian và các tài nguyên cần thiết để hỗ
trợ cho học sinh. Học sinh cũng sẽ tham gia chương trình này một lần nữa vào cuối năm học.

Năm học này tất cả học sinh ở Grant Ranch nhận được chương trình giảng dạy SEL tập trung vào

những kỹ năng học tập, đối phó, và quản lý áp lực, cảm xúc để thành công ở trường học và cuộc sống.

Thông tin liên hệ ở trên hình trên.


