
AKFCS Elementary Update
For families / January 15, 2022

Social Emotional Learning Update
During Social and Emotional Learning, we are practicing having empathy, or feeling what other
people are feeling. We practice identifying other people’s feelings by looking at their
faces/bodies, listening to their words and understanding the situations that they are
experiencing. Continue to practice this skill at home using the information below:

Ask your child:
● By looking at the person’s face/body, can you tell how they are feeling?
● What words are they using to help us know how they’re feeling?
● What is happening to make them feel that way?
● If you were in that situation, how would you feel?
● What would you do to calm your body back down? (Click HERE for calm down

strategies)
Play the Feelings Game: (Act it Out)

● What would you look like if someone cut you in line? How would you feel?
● What would you look like if you were starting at a new school? How would you feel?
● What would you look like if your friend said you’re kind? How would you feel?
● What would you look like if your teacher hung your drawing up?  How would you

feel?

Five to Go Outside
Our students love to go outside! They have the opportunity to get some energy out, play with
their friends, and take a break from their masks. We will be going outside as long as it is safe
enough to do so.

Please help us keep the kids safe and happy as they run and play outside. During the winter
months, we ask that you send in these 5 items each day with your student:
1-coat
2-hat
3-gloves
4-boots
5-snow pants

If you prefer you may leave a pair of snow-pants and boots at school. Also, students should
have shoes to change into so that they are not wearing their snow boots all day. (They can get
pretty warm when worn inside!)
If you are in need of any of the items listed above, please email Mrs. Stockwell at
kstockwell@akfcs.org.

Morning Program
The Morning Program will again be open on the mornings when school is delayed. Drop off
will begin one hour before the delayed start time.

https://docs.google.com/document/d/1a8JYBpkUF3ZUN9lLTWV2xHmG-INpFPVkKX0v6VIFLPg/edit?usp=sharing
mailto:kstockwell@akfcs.org


When dropping students off, please remember to wear your mask into the activity center.
Masks are required to be worn inside all school buildings. Thank you for your understanding!

Abby’s Attic
Kids sure grow fast! Are you in need of new uniforms? Abby’s Attic will be open this Thursday
from 4:00-6:00 pm in our Activity Center. Uniform clothing will be available for $1.00 per
piece! The PTO can use a few more volunteers to help with this event. Please email Michelle
Vigneux at mvigneux@akfcs.org if you are interested in helping out!

Character Counts
The character virtue of the month is respect.  A student-friendly definition of respect is caring
enough to consider how words and actions impact others. Having respect is when you feel
good about someone because of how they act. Showing respect is when you care how your
actions impact others.
Let’s congratulate our winners so far this month:

Kindergarten

Damian Ankrah - KC

Makaela Apeagyei - KM
Kayden Charleson-Holland - KP
Rosalind Bloem - KS
Angel Jose Ortiz - KJ

First Grade
Luiza De Sousa - 1A
Erica Aboagye-Boateng- 1F
Micah Morales - 1Williams
Lila Caldwell - 1D

Second Grade

Zamiyah Jenkins - 2K
Edwin Bonilla - 2M
Angelo Hicks - 2O
Henry Toe- 2S
Ciaralis Gonell -  2W

Third Grade
Josue Artistilde- 3B

mailto:mvigneux@akfcs.org


Isabela Silva - 3G
Nhyiraba Aniagyei  - 3Hayes
Jayvon Ambert- 3L
Sophia Grace Anderson - 3M

Sophia Nasrah - 3Harms

Next Week

● Monday, January 17th
○ No School in honor of Dr. Martin Luther King Jr.

● Thursday, January 20th
○ Abby’s Attic Uniform Sale in the Activity Center 4:00-6:00 PM

Beginning on January 19th, every home in the U.S. can order 4 free
at- home COVID- 19 tests. The tests will be completely free—there are no

shipping costs and you don’t need to enter a credit card number.
Ordering begins January 19 at Covidtests.gov

Kelly Gould-Elementary School Principal

Actualización de AKFCS
Elementary

Para familias / 15 de enero de 2022

Actualización de aprendizaje socioemocionalaprendizaje
Durante elsocial y emocional, estamos practicando tener empatía o sentir lo que sienten otras
personas. Practicamos identificar los sentimientos de otras personas mirando sus
rostros/cuerpos, escuchando sus palabras y comprendiendo las situaciones que están viviendo.
Continúe practicando esta habilidad en casa usando la siguiente información:

Pregúntele a su hijo:
● Al mirar la cara o el cuerpo de la persona, ¿puede saber cómo se siente?
● ¿Qué palabras están usando para ayudarnos a saber cómo se sienten?
● ¿Qué está pasando para que se sientan así?

https://www.covidtests.gov/


● Si estuvieras en esa situación, ¿cómo te sentirías?
● ¿Qué harías para calmar tu cuerpo de nuevo? (Hacer clic AQUÍ para estrategias de

calma)
Juega el Juego de los Sentimientos: (Actúralo)

● ¿Cómo te verías si alguien te cortara en la fila? ¿Cómo te sentirías?
● ¿Cómo te verías si estuvieras comenzando en una nueva escuela? ¿Cómo te sentirías?
● ¿Cómo te verías si tu amigo te dijera que eres amable? ¿Cómo te sentirías?
● ¿Cómo te verías si tu profesor colgara tu dibujo? ¿Cómo te sentirías?

Cinco para salir
¡A nuestros estudiantes les encanta salir! Tienen la oportunidad de sacar algo de energía, jugar
con sus amigos y tomar un descanso de sus máscaras. Saldremos a la calle siempre que sea lo
suficientemente seguro para hacerlo.

Ayúdenos a mantener a los niños seguros y felices mientras corren y juegan afuera. Durante
los meses de invierno, le pedimos que envíe estos 5 artículos todos los días con su estudiante:
1 abrigo
2 gorro
3 guantes
4 botas
5 pantalones para la nieve

Si lo prefiere, puede dejar un par de pantalones para la nieve y botas en la escuela. Además,
los estudiantes deben tener zapatos para cambiarse para que no usen sus botas de nieve todo
el día. (¡Pueden calentarse mucho cuando se usan adentro!)
Si necesita alguno de los artículos enumerados anteriormente, envíe un correo electrónico a la
Sra. Stockwell a kstockwell@akfcs.org.

Programa deprograma de
la mañana Ella mañana estará abierto nuevamente en las mañanas cuando la escuela se
retrase. La entrega comenzará una hora antes de la hora de inicio retrasada.
Cuando deje a los estudiantes, recuerde usar su máscara en el centro de actividades. Se
requiere el uso de máscaras dentro de todos los edificios escolares. ¡Gracias por su
comprensión!

¡Abby's Attic
Kids seguro crece rápido! ¿Necesita nuevos uniformes? Abby's Attic estará abierto este jueves
de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. en nuestro Centro de actividades. ¡La ropa del uniforme estará
disponible por $1.00 por pieza! El PTO puede usar algunos voluntarios más para ayudar con
este evento. Envíe un correo electrónico a Michelle Vigneux a mvigneux@akfcs.org si está
interesado en ayudar!

El carácter cuenta
La virtud del carácter del mes es el respeto. Una definición de respeto amigable para los
estudiantes es lo suficientemente cariñosa como para considerar cómo las palabras y las

https://docs.google.com/document/d/1a8JYBpkUF3ZUN9lLTWV2xHmG-INpFPVkKX0v6VIFLPg/edit?usp=sharing
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mailto:mvigneux@akfcs.org


acciones impactan a los demás. Tener respeto es cuando te sientes bien con alguien por cómo
actúa. Mostrar respeto es cuando te importa cómo tus acciones impactan a los demás.
nuestros ganadores en lo que va del mes:

Kindergarten

Damian Ankrah - KC

Felicitemos aMakaela Apeagyei - KM
Kayden Charleson-Holland - KP
Rosalind Bloem - KS
Angel Jose Ortiz - KJ

First Grade
Luiza De Sousa - 1A
Erica Aboagye-Boateng- 1F
Micah Morales - 1Williams
Lila Caldwell - 1D

Segundo Grado

Zamiyah Jenkins - 2K
Edwin Bonilla - 2M
Angelo Hicks - 2O
Henry Toe- 2S
Ciaralis Gonell - 2W

Tercer grado
Josue Artistilde- 3B
Isabela Silva - 3G
Nhyiraba Aniagyei - 3Hayes
Jayvon Ambert- 3L
Sophia Grace Anderson - 3M

Sophia Nasrah - 3Harms La

próxima semana

● lunes , 17 de enero
○ No hay clases en honor al Dr. Martin Luther King Jr.

● Jueves 20 de enero



○ Venta de uniformes en el ático de Abby en el Centro de actividades 4:00-6:00.
m.

pA partir del 19 de enero, cadahogar en los EE. Pruebas de COVID- 19 en
el hogar. Las pruebas serán completamente gratuitas, no hay costos de

envío y no necesita ingresar un número de tarjeta de crédito.
Los pedidos comienzan el 19 de enero en Covidtests.gov

Kelly Gould-Directora de la escuela primaria

Atualização Elementar AKFCS
Para famílias / 15 de janeiro de 2022

Atualização de Aprendizagem Social EmocionalAprendizagem
Durante aSocial e Emocional, estamos praticando ter empatia ou sentir o que outras pessoas
estão sentindo. Praticamos identificar os sentimentos de outras pessoas olhando para seus
rostos/corpos, ouvindo suas palavras e compreendendo as situações que estão vivenciando.
Continue a praticar esta habilidade em casa usando as informações abaixo:

Pergunte ao seu filho:
● Olhando para o rosto/corpo da pessoa, você pode dizer como ela está se sentindo?
● Que palavras eles estão usando para nos ajudar a saber como estão se sentindo?
● O que está acontecendo para fazê-los se sentir assim?
● Se você estivesse nessa situação, como se sentiria?
● O que você faria para acalmar seu corpo? (Clique AQUI para estratégias de calma)

Jogue o Jogo dos Sentimentos: (Reaja)
● Como você ficaria se alguém o cortasse na fila? Como você se sentiria?
● Como você seria se estivesse começando em uma nova escola? Como você se

sentiria?
● Como você seria se seu amigo dissesse que você é gentil? Como você se sentiria?
● Como você ficaria se seu professor pendurasse seu desenho? Como você se sentiria?

Cinco para sair
Nossos alunos adoram sair! Eles têm a oportunidade de liberar um pouco de energia, brincar
com seus amigos e fazer uma pausa em suas máscaras. Nós vamos sair enquanto for seguro o
suficiente para fazê-lo.

Por favor, ajude-nos a manter as crianças seguras e felizes enquanto correm e brincam lá fora.
Durante os meses de inverno, pedimos que você envie estes 5 itens todos os dias com seu

https://www.covidtests.gov/
https://docs.google.com/document/d/1a8JYBpkUF3ZUN9lLTWV2xHmG-INpFPVkKX0v6VIFLPg/edit?usp=sharing


aluno:
1 casaco
2 gorros
3 luvas
4 botas
5 calças de neve

Se preferir, pode deixar um par de calças de neve e botas na escola. Além disso, os alunos
devem ter sapatos para trocar para que não usem suas botas de neve o dia todo. (Eles podem
ficar bem quentes quando usados   por dentro!)
Se você precisar de algum dos itens listados acima, envie um e-mail para a Sra. Stockwell em
kstockwell@akfcs.org.

Programa da ManhãPrograma da
OManhã estará novamente aberto nas manhãs em que as aulas estiverem atrasadas. A
entrega começará uma hora antes do horário de início atrasado.
Ao deixar os alunos, lembre-se de usar sua máscara no centro de atividades. O uso de
máscaras é obrigatório dentro de todos os prédios escolares. Obrigado pela sua compreensão!

Asdo sótão da Abby
criançascrescem rápido! Está precisando de novos uniformes? O Abby's Attic estará aberto
nesta quinta-feira das 16:00 às 18:00 em nosso Centro de Atividades. Roupas uniformes
estarão disponíveis por $ 1,00 por peça! O PTO pode usar mais alguns voluntários para ajudar
neste evento. Envie um e-mail para Michelle Vigneux em mvigneux@akfcs.org se você estiver
interessado em ajudar!

Caráter conta
A virtude de caráter do mês é o respeito. Uma definição de respeito amigável para os alunos é
se importar o suficiente para considerar como palavras e ações afetam os outros. Ter respeito é
quando você se sente bem com alguém por causa de como eles agem. Mostrar respeito é
quando você se importa como suas ações afetam os outros.
Vamos parabenizar nossos vencedores até agora este mês:

Kindergarten

Damian Ankrah - KC

Makaela Apeagyei - KM
Kayden Charleson-Holland - KP
Rosalind Bloem - KS
Angel Jose Ortiz - KJ

First Grade
Luiza De Sousa - 1A

mailto:kstockwell@akfcs.org
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Erica Aboagye-Boateng- 1F
Micah Morales - 1Williams
Lila Caldwell - 1D

Segunda Série

Zamiyah Jenkins - 2K
Edwin Bonilla - 2M
Angelo Hicks - 2O
Henry2S
Toe-Ciaralis Gonell - 2W

Terceira Série
Josue Artistilde- 3B
Isabela Silva - 3G
Nhyiraba Aniagyei - 3Hayes
Jayvon Ambert- 3L
Sophia Grace Anderson - 3M

Sophia Nasrah - 3Harms

Próxima Semana

● Segunda , 17 de janeiro
○ Nenhuma escola em homenagem ao Dr. Martin Luther King Jr.

● Quinta-feira, 20 de janeiro
○ Venda de uniformes no sótão de Abby no Centro de Atividades 16:00-18:00

A partir de 19 de janeiro, cadacasa nos EUA pode encomendar 4 grátis
testes de COVID- 19 em casa. Os testes serão totalmente gratuitos - não

há custos de envio e você não precisa inserir um número de cartão de
crédito.

Encomendas começam em 19 de janeiro em Covidtests.gov

Kelly Gould-Elementary School Principal

https://www.covidtests.gov/


Bản cập nhật sơ cấp về AKFCS
Dành cho gia đình / Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Cập nhật
về cảm xúc xã hội Trong quá trình học tập về tình cảm và xã hội, chúng ta đang luyện tập cách
đồng cảm hoặc cảm nhận những gì người khác đang cảm thấy. Chúng ta thực hành xác định
cảm xúc của người khác bằng cách nhìn vào khuôn mặt / cơ thể của họ, lắng nghe lời nói của họ
và hiểu những tình huống mà họ đang trải qua. Tiếp tục rèn luyện kỹ năng này ở nhà bằng cách
sử dụng thông tin bên dưới:

Hỏi con bạn:
● Bằng cách nhìn vào khuôn mặt / cơ thể của người đó, bạn có thể biết họ đang cảm

thấy thế nào không?
● Những từ nào họ đang sử dụng để giúp chúng ta biết họ đang cảm thấy thế nào?
● Điều gì đang xảy ra khiến họ cảm thấy như vậy?
● Nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
● Bạn sẽ làm gì để cơ thể bình tĩnh trở lại? (Nhấp chuột NƠI ĐÂY để có các chiến lược

bình tĩnh)
Chơi trò chơi cảm giác: (Hành động ngay)

● Bạn sẽ trông như thế nào nếu ai đó cắt bạn trong hàng? Bạn sẽ cảm thấy thế nào?
● Bạn sẽ trông như thế nào nếu bạn bắt đầu học tại một trường học mới? Bạn sẽ cảm

thấy thế nào?
● Bạn sẽ trông như thế nào nếu bạn của bạn nói rằng bạn tốt bụng? Bạn sẽ cảm thấy

thế nào?
● Bạn sẽ trông như thế nào nếu giáo viên của bạn treo bức vẽ của bạn lên? Bạn sẽ cảm

thấy thế nào?

Năm đi ra ngoài
Học sinh của chúng tôi thích đi ra ngoài! Họ có cơ hội để xả bớt năng lượng, chơi với bạn bè và
tạm gác lại những chiếc mặt nạ của mình. Chúng tôi sẽ ra ngoài miễn là đủ an toàn để làm như
vậy.

Hãy giúp chúng tôi giữ cho bọn trẻ được an toàn và vui vẻ khi chúng chạy nhảy và chơi đùa bên
ngoài. Trong những tháng mùa đông, chúng tôi yêu cầu bạn gửi 5 món đồ này mỗi ngày cùng
với học sinh của bạn:
1 áo khoác
2 mũ
3 găng tay
4 ủng
5 quần tuyết

Nếu thích, bạn có thể để lại một chiếc quần dài và ủng đi tuyết ở trường. Ngoài ra, học sinh nên
có giày để thay để không phải đi giày tuyết cả ngày. (Chúng có thể khá ấm khi mặc bên trong!)
Nếu bạn cần bất kỳ món đồ nào được liệt kê ở trên, vui lòng gửi email cho Bà Stockwell theo
địa chỉ kstockwell@akfcs.org.

https://docs.google.com/document/d/1a8JYBpkUF3ZUN9lLTWV2xHmG-INpFPVkKX0v6VIFLPg/edit?usp=sharing
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Chương trình Buổi sáng Chương trình
Buổi sáng sẽ lại được mở vào các buổi sáng khi trường học bị hoãn. Trả khách sẽ bắt đầu một
giờ trước thời gian bắt đầu bị trì hoãn.
Khi đưa học sinh xuống, vui lòng nhớ đeo khẩu trang vào trung tâm hoạt động. Mặt nạ bắt buộc
phải đeo trong tất cả các tòa nhà của trường. Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn!

Abby's Attic
Kids chắc chắn lớn nhanh! Bạn đang cần may đồng phục mới? Abby's Attic sẽ mở cửa vào Thứ
Năm tuần này từ 4: 00-6: 00 chiều tại Trung tâm Hoạt động của chúng tôi. Quần áo đồng phục
sẽ có sẵn với giá $ 1,00 một chiếc! PTO có thể sử dụng thêm một số tình nguyện viên để giúp
đỡ sự kiện này. Vui lòng gửi email cho Michelle Vigneux theo địa chỉ mvigneux@akfcs.org nếu
bạn muốn giúp đỡ!

Tính cách Đặc
điểm đức tính của tháng là sự tôn trọng. Một định nghĩa thân thiện với học sinh về sự tôn trọng
là đủ quan tâm để xem xét lời nói và hành động tác động đến người khác như thế nào. Có được
sự tôn trọng là khi bạn cảm thấy hài lòng về một người nào đó vì cách họ hành động. Thể hiện
sự tôn trọng là khi bạn quan tâm đến việc hành động của mình tác động đến người khác như
thế nào.
Hãy cùng chúc mừng những người chiến thắng của chúng ta trong tháng này:

Mẫu giáo

Damian Ankrah - KC

Makaela Apeagyei - KM
Kayden Charleson-Holland - KP
Rosalind Bloem - KS
Angel Jose Ortiz - KJ

First Grade
Luiza De Sousa - 1A
Erica Aboagye-Boateng- 1F
Micah Morales - 1Williams
Lila Caldwell -2D 1D

Lớp

Zamiyah Jenkins - 2K
Edwin Bonilla - 2M
Angelo Hicks - 2O

mailto:mvigneux@akfcs.org


Henry Toe- 2S
Ciaralis Gonell - 2W

Third Grade
Josue Artistilde- 3B
Isabela Silva - 3G
Nhyiraba Aniagyei - 3Hayes
Jayvon Ambert- 3L
Sophia Grace Anderson - 3M

Sophia Nasrah - 3Harms

Tuầnsau

● Thứ hai tuần, Ngày 17 tháng 1
○ Không có trường nào để vinh danh Tiến sĩ Martin Luther King Jr.

● Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 Chương
○ trình giảm giá đồng phục gác mái của Abby trong Trung tâm Hoạt động 4: 00-6:

00 CH

Bắt đầu từ ngày 19 tháng 1,rất nhiều người ở Mỹ có thể đặt mua 4 chiếc
miễn phí at- home COVID- 19 kiểm tra. Các bài kiểm tra sẽ hoàn toàn miễn

phí — không có phí vận chuyển và bạn không cần nhập số thẻ tín dụng.
Việc đặt hàng bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 tại Covidtests.gov

Kelly Gould-Hiệu trưởng Trường Tiểu học

لـاألوليالتحدیث AKFCS
2022ینایر15/للعائالت

االجتماعیالتعلمالعاطفيالتعلمتحدیث
مناآلخرینمشاعرعلىالتعرفعلىنتدربنحناآلخرون.بھیشعربماالشعورأوالتعاطفنمارسنحن،والعاطفيأثناءاالجتماعي

المنزلفيالمھارةھذهممارسةفياستمربھا.یمرونالتيالمواقفوفھمكلماتھمإلىواالستماع،أجسادھم/وجوھھمإلىالنظرخالل
أدناهالواردةالمعلوماتباستخدام :

طفلكاسأل :

https://www.covidtests.gov/


● شعوره؟معرفةیمكنكھل،الشخصجسم/وجھإلىبالنظر
● شعورھم؟معرفةعلىلمساعدتنایستخدمونھاالتيالكلماتما
● الطریقة؟بھذهیشعرونلیجعلھمیحدثالذيما
● ستشعر؟كیف،الموقفھذافيكنتإذا
● الھدوءالستراتیجیاتھنا(انقرجسدك؟لتھدئةستفعلماذا )

(افعلھاالمشاعر:لعبةالعب )
● شعورك؟سیكونكیفالصف؟فيأحدھمقطعكإذاستبدوكیف
● شعورك؟سیكونكیفجدیدة؟مدرسةفيتبدأكنتإذاستبدوكیف
● شعورك؟سیكونكیفلطیف؟أنكصدیقكقالإذاستبدوكیف
● شعورك؟سیكونكیفالرسم؟معلمكعلقإذاستبدوكیف

لیخرجواخمسة
للخارجسنذھبأقنعةھم.منالراحةمنقسطوأخذأصدقائھممعواللعبالطاقةبعضالستخراجالفرصةلدیھمالخروج!یحبونطالبنا

كافیةبدرجةآمًناذلككانطالما .

إرسالمنكنطلب،الشتاءأشھرخاللالخارج.فيویلعبونیركضونوھموسعادتھماألطفالسالمةعلىالحفاظفيمساعدتناالرجاء
بكالخاصالطالبمعیومكلالخمسةالعناصرھذه :

1 - معطف
2 - قبعة
- 3 - قفازات
- 4 - طویلةأحذیة
- 5 ثلج-سروال

الحتىلتغییرھاأحذیةالطالبیرتديأنیجب،أیًضاالمدرسة.فيواألحذیةالثلجیةالسراویلمنزوجتركیمكنك،تفضلكنتإذا
بالداخلارتدائھاعندجًدادافئةتصبحأن(یمكنالیوم.طوالبھمالخاصةالثلجأحذیةیرتدون !)

السیدةإلىإلكترونيبریدإرسالیرجى،أعالهالمذكورةالعناصرمنأيإلىحاجةفيكنتإذا Stockwell على
kstockwell@akfcs.org.

البرنامج
البدءوقتمنواحدةساعةقبلالتوصیلسیبدأالمدرسة.تتأخرعندماالصباحفيأخرىمرةمفتوًحاالصباحيالبرنامجسیكونالصباحي

.المتأخر
لتفھمكشكراالمدرسیة.المبانيجمیعداخلاألقنعةارتداءیجبالنشاط.مركزفيقناعكارتداءتذكریرجى،الطالبإنزالعند !

العلیةمنآبي
فتحسیتمجدید؟موحدزيإلىحاجةفيأنتھلبسرعة!أطفالینمونأنالمؤكد Abby's Attic حتى4:00الساعةمنالخمیسیوم

لـیمكنالواحدة!للقطعةدوالر1.00مقابلمتاحةستكونالموحدةالمالبسبنا.الخاصاألنشطةمركزفيمساًء6:00 PTO استخدام
إلىإلكترونيبریدإرسالیرجىالحدث.ھذافيللمساعدةالمتطوعینمنقلیلعدد Michelle Vigneux على

mvigneux@akfcs.org بالمساعدةمھتًماكنتإذا !

شخصیة
واألفعالالكلماتتأثیركیفیةفيللنظرالكافياالھتمامھوللطالبالصدیقاالحترامتعریفإناالحترام.ھوالشھرشخصیةتحسبفضیلة

تأثیربكیفیةتھتمعندماھواالحترامإظھارتصرفھ.طریقةبسببماشخصتجاهبالرضاتشعرعندماھوباالحترامالشعوراآلخرین.على
اآلخرینعلىأفعالك .

الشھرھذااآلنحتىالفائزیننھنئدعونا :

https://docs.google.com/document/d/1a8JYBpkUF3ZUN9lLTWV2xHmG-INpFPVkKX0v6VIFLPg/edit?usp=sharing
mailto:kstockwell@akfcs.org
mailto:mvigneux@akfcs.org


أطفالروضة

كیھ-سیأبیاجيكیھ-أنكراهدامیان

كایدنماكیالإم
بيكي-ھوالندتشارلزون

كانساس-بلومروزالیند
جيكي-أورتیزخوسیھأنجیل

األولالصف
1-سوزاديلویزا

1-بواتینج-أبواجيإیریكاإیھ F
ویلیامز1-مورالیسمیكاه

1-كالدویللیلى D

الثانيالصف

Zamiyah 2-جنكینز K
2-بونیالادوین M
2-ھیكسانجیلو O

ھنري Toe- 2S
Ciaralis Gonell - 2W

الثالثالصف
یشوع Artistilde- 3B

3-سیلفاایزابیال G
Nhyiraba Aniagyei - 3Hayes
Jayvon Ambert- 3L

3-أندرسونغریسصوفیا M

3-نصرةصوفیا Harms

المقبلاألسبوع

● ینایر17،االثنین
○ جونیوركینجلوثرمارتنللدكتورتكریمامدرسةتوجدال

● ینایر20الخمیس
○ مساًء6:00-4:00األنشطةمركزفيألبيالرسميالزيبیع



اختباراتالمنزلفيمجاًنا4طلبالمتحدةالوالیاتفيیمكنللمنزل،ینایر19منبدًءا COVID- 19.
ائتمانبطاقةرقمإدخالإلىتحتاجولنشحنتكالیفتوجدال-تماًمامجانیةاالختباراتستكون .

فيینایر19فيالطلبیبدأ Covidtests.gov

االبتدائیةجولدكیليمدرسةمدیر

https://www.covidtests.gov/

