Mga Mahal na Pamilya ng Rainier Beach High School,
Inaasahan namin na matagpuan ka ng email na ito nang maayos, ligtas at malusog! Ito
ay naging isang kagiliw-giliw na taon na puno ng pagkabalisa at kawalan ng
katiyakan at naiintindihan namin ang mga paghihirap na kinakaharap ng marami sa
aming pamilya . Sa sinabi nito, nais mong matiyak ka na ang aming buong kawani sa
Rainier Beach ay narito upang suportahan ka at ang aming mga iskolar sa pagtanggap
ng isang mataas na kalidad na edukasyon sa pamamagitan ng malayuang pag-aaral,
pag-alis ng mga hadlang kasama ang pag-access sa teknolohiya at pangunahing mga
pangangailangan, at pagbibigay sa iyo ng pangangalaga at pag-ibig na karapat-dapat
sa mga panahong hindi pa naganap. Ang ating pangako sa mga gawi sa katarungan at
antiracist ay ang nangunguna sa lahat ng ating ginagawa !
Sa ibaba, mangyaring maghanap ng mahalagang impormasyon na kakailanganin mong
malaman upang matiyak na ang iyong scholar ay handa para sa isang matagumpay na
pagsisimula sa taong ito ng paaralan. Ito ay maraming impormasyon, kaya maaaring
gusto mong hilahin ang iyong kalendaryo upang mai-plug sa mga petsang
ito. Mangyaring tandaan ang lahat ng mga online na link sa dokumentong ito upang
madali mong makumpleto ang mga form at sumali sa mga pulong.
Alam namin na ang komunikasyon sa aming mga pamilya ay magiging mas mahalaga sa
isang virtual na kapaligiran, kaya hinihiling namin sa iyo na kumpletuhin ang
kinakailangang survey na nagbibigay sa amin ng na-update na impormasyon sa
pakikipag-ugnay, teknolohiya at mga pangunahing kahilingan sa pangangailangan (mga
food card, suporta sa upa, kalusugan sa isip, atbp. ) .
Mangyaring c lick dito upang makumpleto ang survey >> Update sa Pakikipag-ugnay at
Kinakailangan Survey
Pamamahagi ng laptop
Sa Setyembre 1 st mula ( 9 am-1pm ) , susuriin natin ang Laptops LAMANG sa mga
iskolar na bago sa RBHS mula sa distrito o mga iskolar na hindi nakakakuha ng isang
laptop sa tagsibol. Magtatayo kami ng isang drive-thru at mga istasyon ng paglalakad
sa aming paradahan. Mangyaring isagawa ang mga gabay sa kaligtasan sa pamamagitan
ng pagsusuot ng mask at paglalakbay sa lipunan.
Lahat ng papasok 9 th graders na nakatanggap ng isang laptop mula sa kanilang SPS
middle school ay maaaring gumamit ng ika sa aparato upang simulan ang
paaralan. Magtatayo kami ng oras upang maalis ang mga laptop na iyon sa ibang
araw .

Mangyaring sundin ang d esignated beses ng huling pangalan ng scholar upang kunin
ang iyong laptop :
Huling Pangalan AG:
Huling Pangalan HM:
Huling Pangalan ng NS:
Huling Pangalan TZ:

9 - 10 AM
10 - 11 AM
11 AM - 12 PM
12 - 1 PM

9 th Grade Virtual Oryentasyon
9 th grade virtual orientation ay gaganapin sa Huwebes, Septiyembre
3 rd . Magpapadala kami ng mga out ang KOPONAN link sa lahat ng 9 th grade iskolar at
ang kanilang mga magulang / tagapag-alaga sa pamamagitan ng Agosto
28 th . Mangyaring tiyaking nakumpleto mo ang link na "I-update ang Pakikipag-ugnay at
Kinakailangan" sa itaas upang magkaroon kami ng pinakabagong impormasyon sa
contact.
Sa Biyernes, Septiyembre 4 th , kami ay mag-host ng 9 th Grade drive-thru BBQ mula
sa 1 1: 3 0 Mga am - 2: 3 0 Mga pm para sa 9 th grade iskolar lamang sa aming
paaralan parking lot upang ipamahagi supplies, RB swag, at isang masarap na pagkain
para sa aming pinakabagong Viking scho lars at kanilang mga pamilya. Mangyaring
tiyaking sinusunod mo ang mga patnubay ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagsusuot
ng maskara, pagsasanay sa panlipunan, at hugasan ang iyong mga
kamay. Magkakaroon din ng isang system na naka-set upang makatanggap ng mga
iskolar na kailangang lumakad sa orientation. Mangyaring tingnan ang iskedyul sa
ibaba para sa iyong itinalagang oras.
10 th -11 th Grade Orientation Drive-Thru
Magsasagawa kami ng orientation ng drive-thru para sa 10th -12 th grade scholar
sa Martes , Setyembre 8, 2020 , 1: 00 pm-3: 30 p m upang kunin ang mga gamit.
Virtual Magulang / Pamilya C afe Hour , Setyembre 3, 2020 3: 30-4: 30pm
Maligayang pagdating sa Beach! Natutuwa kaming makilala ang aming mga bagong
iskolar at pamilya. Ito ay para sa lahat ng mga bagong magulang / tagapag-alaga at
pamilya para sa ika- 9 na baitang at iskolar na bago sa RB mula sa labas ng
Distrito. Magkakaroon ka ng isang pagkakataon upang marinig mula sa aming koponan
ng pangangasiwa, koponan ng paglipat ng ika- 9 na grade, koponan sa pagpapayo, at
magtanong ng anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka. P lease click
sa link na ito upang sumali sa amin sa online para sa café meeting noong
Setyembre 3 rd @ 03:30 :

Sumali sa Microsoft Teams Meeting
+1 206-800-4125 Estados Unidos, Seattle (Tol)
Conference ID: 160 376 675 #

Iskedyul ng Kurso

Ang mga iskedyul ay tatapusin sa Huwebes, Setyembre 3 rd . Mangyaring mag-log in sa
iyong pahina ng Source upang makita ang iskedyul ng iyong scholar. Kung ang iyong
scholar ay bago sa RB (sa labas ng Distrito) o mayroon kang anumang mga katanungan,
mangyaring makipag-ugnay sa iyong tagapayo:
Annie Zhou (apelyido AK) ayzhou@seattleschools.org
Savali Taamu (apelyido LZ) sptaamu@seattleschools.org
Unang Araw ng Paaralan, ika- 4 ng Setyembre
Ang lahat ng mga iskolar ay magsisimula sa araw sa Advisories ( nakalista
bilang Mentorship) sa 9am sa pamamagitan ng pag-log in sa Schoology upang maaccess ang kursong Advisory (Mentorship) para sa mga link ng TEAMS at sundin ang
iskedyul sa ibaba. Mangyaring ipaalam sa amin kung ang iyong scholar ay may
anumang mga isyu sa pag-log in sa Schoology sa pamamagitan ng pag-email sa advisory
teacher ng iyong scholar o admin sa alpatu@seattleschools.org.
9 th Grade
9: 00-10: 00 Payo (Pagsamba)
11: 30 - 2 : 00 Drive-Thru BBQ sa Beach!
Pumili ng SWAG at mga
gamit
Kilalanin ang kawani ng RB

10 th -12 th Grade
9: 00-10: 00 Payo (Pagsamba)
Mga Lupon ng Komunidad
10: 00-10: 10 Break
10: 10-1 1 : 00
Aralin

Advisory " Paano " Tech

Ang mga ika- 9 na grade s cholars at ang
kanilang mga pamilya ay magmaneho sa
Septiyembre 8 th ay drive-thru para sa
aming mga istasyon sa paradahan upang
10 th -12 th grade mula 13:00-03:30.
kunin ang kanilang mga item alinsunod
sa iskedyul sa ibaba ng apelyido ng magaaral . Mayroon din kaming isang walk-up
station.
Huling Pangalan AG 11:30 am - 12:30 pm
Huling Pangalan HO 12:30 pm-1:30:30
Huling Pangalan PZ 1:30 pm-2:30pm
Mangyaring isagawa ang kaligtasan sa
lahat ng oras sa pamamagitan ng
pagsusuot ng mask, panlipunan, at
paghuhugas ng iyong mga kamay nang
madalas.
Athletics

Mangyaring bisitahin ang link na ito upang irehistro ang iyong scholar para sa
palakasan: https://rainierbeachhs.seattleschools.org/student_activities/athletics/ath
letic_regmission
Kamakailan lamang, ang WIAA ay gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa
istraktura ng panahon at kasamang mga pagbabago sa panuntunan para sa taong ito ng
2020-21. Ang WIAA ay nakabuo ng tatlong pinaikling panahon na nagsisimula noong
Disyembre 28 , 2020 at pagtatapos ng Hunyo 27, 2021. Sa mga panahong ito, maaaring
kailanganin na baguhin ang isang (mga) palakasan o petsa depende sa mga patnubay
ng Gobernador at iba pang mga patnubay ng ahensya ng estado. Sa ibaba makikita mo
ang nakaplanong pansamantalang mga panahon ng isport at petsa tulad ng
kasalukuyang binalak:
WIAA Season 2 (ayon sa kaugalian na Tagaraw ng Isport ng Taglamig) - Disyembre 28,
2020 hanggang Pebrero 28, 2021
Mga Basketball sa Mga Lalaki at Babae
Mga Pambatang Bowling
Mga Lumangoy at Dive
Gymnastics ng mga batang babae
Pakikipagbuno

WIAA Season 4 (Tradisyonal na Panahon ng
Tag-araw ng Isports) - Abril 26, 2021
hanggang Hunyo 26, 2021
Tennis
Fastpitch Softball
Mga Soccer Soccer
Baseball
Sayaw at Drill
Co-Ed Track at Patlang

WIAA Season 3 (Tradisyonal na Pagbagsak ng
Sport Season) Marso 1, 2021 hanggang Mayo
1, 2021
Football
Batang babae Volleyball
Ang mga batang babae ay Lumangoy at
Sumisid
Soccer Soccer
Cross Country
Co-Ed Golf
Slowpitch Softball
Competitive Cheerleading
Mangyaring makipag-ugnay sa aming Athletic
Director, George Foster kung mayroon kang
mga katanungan.
gefoster1@seattleschools.org

Pamamahagi ng Pagkain
Ang Rainer Beach High School ay magpapatuloy na maging isang lugar ng pamamahagi
ng pagkain para sa aming komunidad. Tanghalian at karagdagang meryenda at pagkain
ay magagamit araw-araw.
Kung mayroon kang iba pang mga katanungan o alalahanin, mangyaring makipagugnay sa amin sa 206.252.6350. Salamat!
Taos-puso

Ivory Brooks

Ivory Brooks , Interim Principal
Rainier Beach High School

