
 AKFCS Elementary Update 
 For families / January 23, 2022 

 Thank you! 
 Families have been incredibly flexible and understanding when it comes to school closures, 
 delays, and quarantines. I recognize that each day a student can not attend school is a logistical 
 challenge for families. Thank you for all you have done to get our kids here despite these 
 hardships. 

 Social Emotional Learning 
 During Social and Emotional Learning, your child is beginning to recognize that people can  feel 
 and think different things about the same situation.  This skill is an important part of social 
 perspective-taking. Without this understanding, children would not consider the existence of 
 any perspective other than their own. 

 Practice: 
 ●  Have your child ANTICIPATE when others might have different feelings 
 ●  Notice when your child recognizes when others have the same and different feelings, 

 and reinforce their ability to do so 
 ●  Help them by narrating the situation and describing the differences: “You both chose 

 to draw a picture but Jaden is drawing a house and Selma is drawing a tree.” 
 ●  Remind your child that it is okay for others to have different feelings from theirs about 

 the same situation. Differences make the world a more interesting place! 

 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. 

 Our Character Counts winners for week 2 are: 
 Kindergarten 
 Kobina Duodu - KC 

 Zoelly Rivera - KM 
 Jedidiah Nyarko - KP 
 Gabriella Enchill - KS 
 Kayden Garcia - KG 

 First Grade 
 Akosua Koduah - 1A 



 Makai Ayantola- 1F 
 Chalina Bove - 1Williams 
 Lennox Figueroa - 1D 

 Tiana Miller - 1Walsh 
 Jorge Jimenez - 1M 

 Second Grade 
 Isabella R’com - 2K 
 Kaitlyn Kwartemaa - 2M 
 Daniella Alsalihi - 2O 
 Giancarlos Perez Martinez- 2S 
 Landon Osei-Kuffor Jrl -  2W 
 Giovanni Bonsu - 2C 

 Third Grade 
 Briella Caracciolo- 3B 
 Reagan Fitzpatrick- 3G 
 Jackson Frimpong - 3Hayes 
 Samier Watson- 3L 
 Elijah Oppong- 3M 

 Favor Kollie- 3Harms 

 Correction 
 The Morning Program will open at 9:00 am on 2 hour delay days. Sorry for any confusion that 
 this caused! 

 This Week 

 ●  Wednesday, January 26th 
 ○  Board of Trustees Meeting 

 The PTO sold over 320 pieces through Abby’s Attic last week. Thank you to everyone who 

 supported this endeavor! 

 Kelly Gould-Elementary School Principal 



 Actualización de la escuela 
 primaria AKFCS 
 Para familias / 23 de enero de 2022 ¡ 

 Gracias! 
 Las familias han sido increíblemente flexibles y comprensivas cuando se trata de cierres de 
 escuelas, retrasos y cuarentenas. Reconozco que cada día que un estudiante no puede asistir a 
 la escuela es un desafío logístico para las familias. Gracias por todo lo que ha hecho para traer 
 a nuestros niños aquí a pesar de estas dificultades. 

 Aprendizaje socioemocionalaprendizaje 
 Durante elsocial y emocional, su hijo comienza a reconocer que las personas pueden  sentir y 
 pensar cosas diferentes sobre la misma situación.  Esta habilidad es una parte importante de 
 la toma de perspectiva social. Sin esta comprensión, los niños no considerarían la existencia de 
 ninguna perspectiva distinta a la suya. 

 Practique: 
 ●  Haga que su hijo ANTICIPE cuando los demás puedan tener sentimientos diferentes 
 ●  Observe cuándo su hijo reconoce cuando los demás tienen sentimientos iguales y 

 diferentes, y refuerce su capacidad para hacerlo 
 ●  Ayúdelos narrando la situación y describiendo las diferencias: “Ambos eligieron 

 dibujar un dibujo, pero Jaden está dibujando una casa y Selma está dibujando un 
 árbol”. 

 ●  Recuérdele a su hijo que está bien que los demás tengan sentimientos diferentes a 
 los suyos sobre la misma situación. ¡Las diferencias hacen del mundo un lugar más 
 interesante! 

 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 
 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 de Character Counts para la semana 2 son: 
 Kindergarten 
 Kobina Duodu - KC 

 Zoelly Rivera - KM 
 Jedidiah Nyarko - KP 
 Gabriella Enchill - KS 



 Kayden Garcia - KG 

 First Grade 
 Akosua Koduah - 1A 
 Makai Ayantola- 1F 
 Chalina Bove - 1Williams 
 Lennox Figueroa - 1D 

 Tiana Miller - 1Walsh 
 Jorge Jimenez - 1M 

 Segundo Grado 
 Isabella R'com - 2K 
 Kaitlyn Kwartemaa - 2M 
 Daniella Alsalihi - 2O 
 Giancarlos Perez Martinez- 2S 
 Landon Osei-Kuffor Jrl - 2W 
 Giovanni Bonsu - 2C 

 Tercer Grado 
 Briella Caracciolo- 3B 
 Reagan Fitzpatrick- 3G 
 Jackson Frimpong - 3Hayes 
 Samier Watson- 3L 
 Elijah Oppong- 3M 

 Favor Kollie- 3Harms 

 Correction 
 El programa de la mañana comenzará a las 9:00 am los días de retraso de 2 horas. ¡Perdón por 
 cualquier confusión que esto haya causado! 

 Esta semana 

 ●  Miércoles, 26 de enero 
 ○  Reunión de la Mesa Directiva 

 El PTO vendió más de 320 piezas a través de Abby's Attic la semana pasada. ¡Gracias a 

 todos los que apoyaron este esfuerzo! 

 Directora de la escuela primaria Kelly Gould 



 AKFCS Elementary Update 
 Para famílias / 23 de janeiro de 2022 

 Obrigado! 
 As famílias têm sido incrivelmente flexíveis e compreensivas quando se trata de fechamento de 
 escolas, atrasos e quarentenas. Reconheço que cada dia que um aluno não pode frequentar a 
 escola é um desafio logístico para as famílias. Obrigado por tudo que você fez para trazer 
 nossos filhos aqui, apesar dessas dificuldades. 

 Aprendizagem Social EmocionalAprendizagem 
 Durante aSocial e Emocional, seu filho está começando a reconhecer que as pessoas podem 
 sentir e pensar coisas diferentes sobre a mesma situação.  Essa habilidade é uma parte 
 importante da tomada de perspectiva social. Sem essa compreensão, as crianças não 
 considerariam a existência de qualquer perspectiva diferente da sua. 

 Prática: 
 ●  Faça com que seu filho ANTECIPE quando os outros podem ter sentimentos 

 diferentes 
 ●  Observe quando seu filho reconhece quando os outros têm sentimentos iguais e 

 diferentes e reforce sua capacidade de fazê-lo. 
 ●  Ajude-o narrando a situação e descrevendo as diferenças: “Vocês dois escolheram 

 desenhar uma foto, mas Jaden está desenhando uma casa e Selma está desenhando 
 uma árvore.” 

 ●  Lembre ao seu filho que não há problema em os outros terem sentimentos diferentes 
 dos deles sobre a mesma situação. As diferenças tornam o mundo um lugar mais 
 interessante! 

 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. 

 Nossos vencedores da contagem de personagens para a semana 2 são: 
 Kindergarten 
 Kobina Duodu - KC 

 Zoelly Rivera - KM 
 Jedidiah Nyarko - KP 
 Gabriella Enchill - KS 
 Kayden Garcia - KG 



 First Grade 
 Akosua Koduah - 1A 
 Makai Ayantola- 1F 
 Chalina Bove - 1Williams 
 Lennox Figueroa - 1D 

 Tiana Miller - 1Walsh 
 Jorge Jimenez - 1M 

 Segundo Grau 
 Isabella R'com - 2K 
 Kaitlyn Kwartemaa - 2M 
 Daniella Alsalihi - 2O 
 Giancarlos Perez Martinez- 2S 
 Landon Osei-Kuffor Jrl - 2W 
 Giovanni Bonsu - 2C 

 Terceiro Grau 
 Briella Caracciolo- 3B 
 Reagan Fitzpatrick- 3G 
 Jackson Frimpong - 3Hayes 
 Samier Watson- 3L 
 Elijah Oppong- 3M 

 Favor Kollie- 3Harms 

 Correction 
 O Programa da Manhã será aberto às 9h00 em dias de atraso de 2 horas. Desculpe por 
 qualquer confusão que isso causou! 

 Esta Semana 

 ●  Quarta-feira, 26 de Janeiro 
 ○  Reunião do Conselho de Curadores 

 O PTO vendeu mais de 320 peças através do Abby's Attic na semana passada. Obrigado a 

 todos que apoiaram essa empreitada! 

 Kelly Gould-Diretor da Escola Primária 



 Bản cập nhật sơ cấp của AKFCS 
 dành cho gia đình / ngày 23 tháng 1 năm 2022 

 Xin cảm ơn! 
 Các gia đình đã vô cùng linh hoạt và hiểu biết khi nói đến trường hợp đóng cửa, trì hoãn và cách 
 ly. Tôi nhận ra rằng mỗi ngày một học sinh không thể đến trường là một thách thức về mặt hậu 
 cần đối với các gia đình. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm để đưa lũ trẻ của chúng tôi 
 đến đây bất chấp những khó khăn này. 

 Học về Cảm xúc Xã hộiHọc 
 Trong quá trìnhvề Cảm xúc và Xã hội, con bạn bắt đầu nhận ra rằng mọi người có thể  cảm nhận 
 và suy nghĩ những điều khác nhau về cùng một tình huống.  Kỹ năng này là một phần quan 
 trọng của việc nhìn nhận quan điểm xã hội. Nếu không có sự hiểu biết này, trẻ em sẽ không xem 
 xét sự tồn tại của bất kỳ quan điểm nào khác ngoài quan điểm của chúng. 

 Thực hành: Cho 
 ●  con bạn CHỐNG CHỈ ĐỊNH khi người khác có cảm giác khác nhau 
 ●  Chú ý khi con bạn nhận ra khi người khác có cảm xúc giống nhau và khác nhau, đồng 

 thời củng cố khả năng của 
 ●  trẻ. Giúp trẻ bằng cách thuật lại tình huống và mô tả sự khác biệt: “Cả hai bạn đều 

 chọn vẽ một bức tranh nhưng Jaden đang vẽ một ngôi nhà và Selma đang vẽ một cái 
 cây ”. 

 ●  Nhắc con bạn rằng người khác có cảm xúc khác với họ về cùng một tình huống là điều 
 hoàn toàn bình thường. Sự khác biệt làm cho thế giới trở thành một nơi thú vị hơn! 

 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. 

 Những người chiến thắngđếm số nhân vật của chúng ta trong tuần 2 là: 
 Mẫu giáo 
 BảngKobina Duodu - KC 

 Zoelly Rivera - KM 
 Jedidiah Nyarko - KP 
 Gabriella Enchill - KS 
 Kayden Garcia - 



 Lớp Một 
 Akosua Koduah - 1A 
 Makai Ayantola - 1F 
 Chalina Bove - 1Williams 
 Lennox Figueroa - 1D 

 Tiana Miller - 1Walsh 
 Jorge Jimenez - 1M 

 Second Grade 
 Isabella R'com - 2K 
 Kaitlyn Kwartemaa - 2M 
 Daniella Alsalihi - 2O 
 Giancarlos Perez Martinez- 2S 
 Landon Osei-Kuffor JRL - 2W 
 Giovanni Bonsu - 2C 

 Third Grade 
 Briella Caracciolo- 3B 
 Reagan Fitzpatrick- 3G 
 Jackson Frimpong - 3Hayes 
 Samier Watson- 3L 
 Elijah Oppong- 3M 

 Favor Kollie- 3Harms 

 Correction 
 Chương trình Buổi sáng sẽ mở lúc 9:00 sáng vào những ngày trễ 2 giờ. Xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm 
 lẫn nào mà điều này gây ra! 

 Tuần này 

 ●  , Thứ Tư, ngày 26 tháng Giêng 
 ○  Họp Ban Quản Trị 

 PTO đã bán được hơn 320 chiếc thông qua Abby's Attic vào tuần trước. Cảm ơn tất cả những 

 người đã ủng hộ nỗ lực này! 

 Hiệu trưởng trường tiểu học Kelly Gould 



 AKFCS   �������  ا�و��  ا������
 2022   ����� 23   /  ������ت

 !   ��  ���ًا
  �  ��م  ��  أن  أدرك  ا����.  وا����  وا������  ا��ارس  ����ق  ا���  �����  �����  ���ق  �  ����  و������  ����  ا�����ت  ����
ً  ������ت.  ������ً�  ����ً�  ����  ا��ر��  إ��  ا����ب  ���  ا�����  ������   ���  ���  أ������  ������ل  ������ه  ��  ��  ���  ���  ���ا

 .   ا�����  ��ه  ��  ا����

  ا�������������  ا������  ا�����
  ���  ��ل  ������  أ���ء  ��  و����وا  ����وا  أن  ����  ا���س  أن  إدراك  ��  ����  ���أ  ،  وا������  أ���ءا�������

  ���  آ��  ����ر  أي  و��د  ��  ا����ل  ����  ��  ،  ا����  ��ا  ��ون  ا�������.  ا����ر  ����  ��  ���  ��ء  ا���رة  ��ه  ا����.
 .   ����ر��

 :   ���ر��
  ������  �����  ا�����  ���ن  ��  �����  �����  ����  �� ● 
  ����  ا����م  ���  ��ر���  و�����  ا�����،  و�����  ���  ا���ون  ���ن  �����  ����  ����ف  �����  إ���ر ● 
  ����ً  ����  ��دن  ���  ��رة  ر��  ا���ر  ��اء  ��  ���  "أ��  ا������ت:  و���  ا����  ��د  ���  ��  ���  �����ة ● 

 ."   ���ة  ����  و����
  ����  ا������ت  ا����.  ���  ���ه  �������  ��  ������  �����  �����  ���ن  أن  ������  ا����ل  ��  أ��  ����  ذ�� ● 

 !   ������م  إ��رة  أ���  ����ً�  ا�����

�����  
  �����  �����  ��  �����  ا�����  ا�����م  ��  ������  ا�����  ا����ام  �����  إن  ا����ام.  ��  ا����  �����  ���������

  ا����ام  إ���ر  �����.  �����  ����  ��  ���  ���ه  ������  ����  �����  ��  ������ام  ا����ر  ا�����.  ���  وا����ل  ا�����ت
 .   ا�����  ���  أ�����  �����  ������  ����  �����  ��

 :   �� 2   �����ع  ا�������  ا���ف  ا����  �����
  األطفال  ریاض

 Duodu  -  KC   كوبینا

 Zoelly ریفیرا   -  KM 
 Jedidiah نیاركو   -  KP 
 Enchill  -  KS   غابرییال

 KG  -   غارسیا  كیدین

  األول  الصف
 Koduah  -  1A   أكوسوا
 Ayantola-  1F   ماكاي
 Chalina 1   -  بوف  Williams 

 D  1   -  فیغیروا  لینوكس



 Walsh  1   -  میلر  تیانا
 M  1   -  خیمینیز  خورخي

  الدرجة  الثانیة
 R'com  -  2K   إیزابیال
 Kwartemaa  -  2M   كایتلین
 Alsalihi  -  2O   دانییال
 Giancarlos بیریز   Martinez-  2S 

 Kuffor  JRL  -  2W-   أوسي  اندون
 C  2   -  بونسو  جیوفاني

  الثالث  الصف
 Briella Caracciolo- 3B 
 G  3   الثالث  الجیل -Fitzpatrick   ریغان

 -Hayes  Samier  Watson  3   -  فریمبونج  جاكسون
 3L 
 Elijah Oppong- 3M 

 Favor  Kollie-  3Harms سیفتح  

 Correction 
 !   ��ا  ���  ���  أي  ���  آ��  �����.  ��ة  �����  أ��م  ��  ���ً�� 9:00   ا�����  ا������  ا�������

  ا����ع  ��ا

  ����� 26   ،  ا�ر���ء  ��م ● 
 ،   ا����ء  ����  ا����ع ○ 

����   PTO ل  ��  ���� 320   ��  أ�����   Abby's  Attic ا����  ��ا  د��  ��  ���  ���ا  ا����.  ا����ع   ! 

  ا����ا���  ����  ����  ��ر��  ����


