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Abby Kelley Foster Charter Public School không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, giới tính danh tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình 
dục, khuyết tật hoặc vô gia cư và tất cả học sinh đều có quyền tiếp cận bình đẳng với chương trình giáo dục phổ thông và đầy đủ các chương trình giáo dục nghề nghiệp / nghề 

nghiệp do học khu cung cấp. 

 
 
 
Ngày 8 tháng 6 năm 2021 
 
 
Kính gửi Học sinh Lớp Một, 
 
Tất cả chúng ta là giáo viên Lớp Một tại Trường Công Lập Abby Kelley Foster xin chào mừng các em vào Lớp Một. Xin lưu 
ý rằng ngày đầu tiên của trường sẽ là một ngày trọn vẹn vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 và chúng tôi sẽ đón 
bạn ở đây từ 8: 30-8: 40 sáng mỗi ngày. Hãy nhớ rằng học sinh sẽ bị đánh dấu là đi trễ sau 8:45 sáng. Vui lòng lập kế 
hoạch đưa đón của bạn cho phù hợp. 
 
Lịch trình xe buýt cập nhật có trên trang web của trường. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với việc sa thải 
của con bạn, vui lòng liên hệ với Jenn Giusto theo số 508-854-8400 x2628 hoặc qua email tại jgiusto@akfcs.org trước khi 
khai giảng năm học. 
 
Dưới đây là một số đồ dùng trong lớp học mà bạn sẽ cần mang theo trong ngày đầu tiên đi học. Ngoài ra, vui lòng truy cập 
trang web của trường chúng tôi để biết các sách đọc trong mùa hè được gợi ý. 
 
* Trang bị Bảo vệ Cá nhân Khẩu trang khi cần thiết để giữ sạch sẽ và có thêm bên tay mỗi ngày. Chúng tôi đang 
chờ hướng dẫn từ Vụ Giáo dục Tiểu học và Trung học. Có thể phải đeo khẩu trang khi chúng tôi trở lại trường học. 
 
Đồ dùng Học tập cho Học sinh: 

- một (1) “Binder” 3 vòng màu trắng 1 inch với nắp nhựa trong suốt (cho Hồ sơ của họ) 
- ba (3) hộp 16 hoặc 24 bút màu bút 
- hai (2) gói xóa khô Expo mỏng 
- hai (2 ) cặp kéo 

Chúng tôi yêu cầu tất cả đồ dùng học tập của học sinh phải đựng trong một túi Ziplock gallon có dán tên con quý vị và giáo 
viên chủ nhiệm trên đó (nếu không, quý vị sẽ cần dán nhãn cho từng đồ dùng có tên của chúng). Các mục trong lớp học và 
danh sách mong muốn có thể đựng trong bất kỳ túi nào. Đồ dùng không được yêu cầu (bút dạ, bút chì có thiết kế, v.v.) có 
thể được gửi về nhà theo quyết định của giáo viên. 
 
Đồ dùng Lớp học: 

- two (2) hộp khăn giấy 
- hai (2) hộp đựng khăn lau em bé không mùi thơm 
- hai (2) cuộn “Paper towels” 

 
Tùy chọn (khuyến nghị):  

- chuột máy tính có dây hoặc không dây 
- tiêu chuẩn# 2 bút chì màu vàng (mài)bút 
- thêm xóa khô Expo 

 
Thông tin liên quan đến việc giảm nguồn cung cấp sẽ được gửi qua email cho các gia đình vào tháng 8. Xin nhớ dán nhãn 
tất cả các đồ dùng có tên và giáo viên chủ nhiệm của con quý vị để có thể chuyển chúng đến đúng lớp học. Cảm ơn bạn 
cho sự hiểu biết của bạn. 
 
Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.akfcs.org trong suốt mùa hè để biết 
thông tin cập nhật. Chúng tôi rất vui mừng được gặp bạn! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng mùa hè của mình và trở lại 
trường học đầy năng lượng và nhiệt huyết cho năm học mới.  
 
Trân trọng, 
Đội Lớp Một 
Cô Danielle Armiger (darmiger@akfcs.org) 
Bà Marissa (Tenore) Davis (mtenore@akfcs.org) 
Cô Jillian Fiore (jfiore@akfcs.org) và Cô Katelyn Cox (kcox @ akfcs. org)  
Cô Kristin Hamel (khamel@akfcs.org)  
Cô Kayla Mezzano (kmezzano@akfcs.org)   
Cô Celeste Walsh (cwalsh@akfcs.org)  
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