
 

Sunday May 22nd, 2022 
 

 

Congratulations to the 2022-2023 PTSA Board 

 

Congratulations to the newly elected 2022-2023 Cougar Mountain Middle 

School PTSA Board 

 

co-Presidents: Karissa Mobilia & Elysa Piha* 

co-Treasurers: Mary McGuire-Brown & Bisa Meek 

Secretary: Dulce Bjorklund 

VP Communications: Tammy Chin 

VP Fundraising and Membership: Amy Finholm 

 

*The PTSA is actively looking for President(s). Karissa Mobilia & Elysa 

Piha have graciously offered to continue to serve as interim Presidents in 

the meantime. 

 

We are also looking for a VP Programs, this is a fantastic role where 

one can oversee our continuing chairs for Walkabout and Student 

Recognition. 

 

Join the Issaquah Schools Foundation for Nourish 

Every Mind throughout May! 



  

 

The Nourish Every Mind Auction runs from April 16-26th. 

Did you know that Nourish Every Mind has an online auction? You have 

the opportunity to win prizes in all price ranges: from exciting school 

experiences for our students, to great getaways, dining and exceptional 

wines for you! Find the NEM Auction online 

at https://isf.schoolauction.net/nemauction2022 and donate 

at  https://isfdn.org/donate/. 

#nourisheverymind 

  



  

 

  



 

2022 年 5 月 22 日星期日 
 

 

祝贺 2022-2023 年 PTSA 董事会 

 

Congratulations to the newly elected 2022-2023 Cougar Mountain Middle 

School PTSA Board 

 

co-Presidents:  Karissa Mobilia & Elysa Piha* 

co-Treasurers: Mary McGuire-Brown & Bisa Meek 

Secretary: Dulce Bjorklund 

VP Communications: Tammy Chin 

VP Fundraising and Membership: Amy Finholm 

 

*PTSA 正在积极寻找总统。Karissa Mobilia 和 Elysa Piha 慷慨地提出在此

期间继续担任临时总统。 

 

我们也在寻找㇐个VP Programs，这是㇐个了不起的角色，可以监督我们

继续担任Walkabout 和 Student Recognition 的主席。 

 

加入 Issaquah 学校基金会，在整个五月滋养每个人的

心灵！ 



  

 

Nourish Every Mind 拍卖会于 4 月 16 日至 26 日举行。 

您知道 Nourish Every Mind 有一个在线拍卖吗？您有机会赢得所有价格范

围的奖品：从为我们的学生提供令人兴奋的学校体验，到为您提供绝佳的

假期、餐饮和优质葡萄酒！在线查找 NEM 拍卖

： https://isf.schoolauction.net/nemauction2022 并捐赠

于  https://isfdn.org/donate/。 

#nourisheverymind 



  

 

  



 

22 de mayo de 2022 
 

 

Felicitaciones a la Junta de PTSA 2022-2023 

 

Felicitaciones a los recién elegidos copresidentes de la junta de PTSA de 

la escuela secundaria Cougar Mountain 2022-2023 

 

:  Karissa Mobilia y Elysa Piha* 

co-tesoreros: Mary McGuire-Brown y Bisa Meek 

Secretaria: Dulce Bjorklund 

Vicepresidenta de comunicaciones: Tammy Chin 

Vicepresidenta de recaudación de fondos y membresía: Amy Finholm 

 

*La PTSA está buscando presidente(s) activamente. Karissa Mobilia y 

Elysa Piha se han ofrecido amablemente a continuar sirviendo como 

presidentes interinos mientras tanto. 

 

También estamos buscando un vicepresidente de programas , este es 

un puesto fantástico donde uno puede supervisar nuestras sillas 

continuas para Walkabout y Student Recognition. 

 

¡Únase a la Fundación de las Escuelas de Issaquah 

para Nourish Every Mind durante mayo! 



  

 

La subasta Nourish Every Mind se lleva a cabo del 16 al 26 de abril. 

¿Sabías que Nourish Every Mind tiene una subasta en línea? Tienes la 

oportunidad de ganar premios en todos los rangos de precios: ¡desde 

emocionantes experiencias escolares para nuestros estudiantes hasta 

grandes escapadas, cenas y vinos excepcionales para ti! Encuentre la 

Subasta NEM en línea en https://isf.schoolauction.net/nemauction2022 y 

donar en  https://isfdn.org/donate/ . 

#nutrirtodalamente 



  

 

  



 

Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022 
 

 

Xin chúc mừng Ban PTSA 2022-2023 

 

Xin chúc mừng những người mới được bầu vào năm 2022-2023 Trường 

trung học Cougar Mountain Đồng 

 

chủ tịch Hội đồng quản trị PTSA:  Karissa Mobilia & Elysa Piha * 

Đồng thủ quỹ: Mary McGuire-Brown & Bisa Meek 

Thư ký: Dulce Bjorklund 

VP Truyền thông: Tammy Chin 

VP Gây quỹ và Tư cách thành viên: Amy Finholm 

 

* PTSA đang tích cực tìm kiếm (các) Chủ tịch. Karissa Mobilia & Elysa 

Piha đã ân cần đề nghị tiếp tục giữ chức vụ Tổng thống lâm thời trong 

thời gian này. 

 

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm một Chương trình VP , đây là một vai trò 

tuyệt vời nơi người ta có thể giám sát những chiếc ghế tiếp tục của 

chúng tôi cho Walkabout và Student Recognition. 

 

Tham gia Quỹ Trường học Issaquah để Nuôi 

dưỡng Mỗi Tâm trí trong suốt tháng Năm! 



  

 

Cuộc đấu giá Nuôi dưỡng Mỗi Tâm trí diễn ra từ ngày 16 đến ngày 26 

tháng 4. 

Bạn có biết rằng Nuôi dưỡng mọi tâm trí có một cuộc đấu giá trực 

tuyến? Bạn có cơ hội giành được các giải thưởng ở mọi mức giá: từ 

những trải nghiệm thú vị ở trường học cho sinh viên của chúng tôi, đến 

những nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, ăn uống và rượu vang đặc biệt dành cho 

bạn! Tìm Đấu giá NEM trực tuyến 

tại https://isf.schoolauction.net/nemauction2022 và quyên góp 

tại  https://isfdn.org/donate/ . 

#nourisheverymind 



  

 

  



 

2022년 5월 22일 일요일 

 

 

2022-2023 PTSA 이사회를 축하합니다 

 

새로 선출된 2022-2023 Cougar Mountain 중학교 PTSA 이사회 

 

공동 회장:  Karissa Mobilia & Elysa Piha* 

공동 재무: Mary McGuire-Brown & Bisa Meek 

비서: Dulce Bjorklund 

커뮤니케이션 부사장: Tammy Chin 

기금 모금 및 멤버십 부사장: Amy Finholm 

 

*PTSA는 회장을 적극적으로 찾고 있습니다. Karissa Mobilia와 Elysa 

Piha는 그동안 임시 회장직을 계속 수행하겠다고 기꺼이 

제안했습니다. 우리는 또한 VP 프로그램 

 

을 찾고 있습니다 . 이것은 Walkabout 및 학생 표창을 위한 계속되는 

의장 을 감독할 수 있는 환상적인 역할 입니다. 

 

5월 내내 Nurish Every Mind를 위한 Issaquah 

Schools Foundation에 가입하십시오! 



  

 

너리쉬 에브리 마인드 옥션 은 4월 16일부터 26일까지 진행됩니다. 

너리쉬 에브리 마인드에 온라인 경매가 있다는 사실을 알고 

계셨나요? 학생들을 위한 흥미진진한 학교 경험에서부터 멋진 휴가, 식사 

및 뛰어난 와인에 이르기까지 모든 가격대에서 상품을 받을 수 있는 

기회가 있습니다! NEM 경매를 온라인에서 

찾으십시오. https://isf.schoolauction.net/nemauction2022 그리고 

기부  https://isfdn.org/donate/ . 

#영양사 



  

 


