
 AKFCS Elementary Update 
 For families / January 30, 2022 

 Diagnostic Assessments 
 This week, students in grades K-3 will be taking their i-Ready math diagnostic assessment. 
 This assessment is used to measure the progress that students have made in all domains of 
 math. Next week, a similar test will be taken in reading. 
 The results of these assessments will be analyzed to ensure that students are making 
 progress. The results are also used to identify students that may need math or reading 
 interventions. Teachers will communicate i-Ready scores to families beginning the week of 
 February 14th. 

 Social Emotional Learning 
 Kindergarten and 1st Grade 
 Students are practicing taking  responsibility  for their accidents. This lesson helps students 
 understand that some actions are accidents, which may make children less likely to jump to 
 conclusions. When students assume that others behave toward them with hostility, they are 
 more likely to respond aggressively. 

 Play:  What Would You Do?  Ask “What would you do?” for the following scenarios: 
 ●  If you accidentally spilled your juice all over the person next to you 
 ●  If you accidentally tripped someone when they were walking by 
 ●  If you accidentally ran into someone at recess 

 Second and Third Grade 
 Empathy helps students perceive and understand what others are feeling. This lesson focuses 
 on putting empathy into action by showing  compassion  for others by saying something kind or 
 doing something helpful to show their care or concern. 

 Play:  What Would You Do?  Ask “What would you do?” for the following scenarios: 
 ●  If your classmate tripped and spilled all of their materials 
 ●  If you saw someone fall and scrape their knee at recess 
 ●  If you saw someone was scared to go down the slide 

 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 this week are 
 Kindergarten 
 Ase-Ire Green - KC 



 Blain Hess - KM 
 Ivan Bonsu - KP 
 Evanna Sarfo - KS 
 Logan Mejia - KG 
 Abigail Tenkorang - KJ 

 First Grade 
 Camilla Owusu-Ansah - 1A 
 Alains Saint Fort- 1F 
 Irisziah Santiago - 1Williams 

 Jorge Jimenez - 1M 

 Second Grade 
 Ryan Maestre JR - 2K 
 Jaden Darko - 2M 
 Raelyn Beauge - 2O 
 Faith Aryitey- 2S 
 Emily Vazquez-  2W 
 Darian Asare-Larbi - 2C 

 Third Grade 
 Kofi Agyarko Gyapong- 3B 
 Jahniel De La Cruz Espino- 3G 
 Anaya Philippe - 3Hayes 
 Jayron Burgos - 3L 
 Ainslee Berantuo- 3M 

 Mia Grullon- 3Harms 

 Did you Know? 

 ●  The Enrollment Lottery for the 2022-2023 school year has been extended to February 
 2nd, 2022. Abby Kelley is accepting applications for students who will be in 
 Kindergarten-Sixth Grade in the 2022-2023 school year. Apply  online  . 

 ●  February is Black History Month. Since 1928, the Association for the Study of African 
 American Life and History has chosen a theme. The theme chosen for this year is Black 
 Health and Wellness. You can read more about it  here. 

 Kelly Gould-Elementary School Principal 

https://www.akfcs.org/parents-students/admissions/
https://asalh.org/wp-content/uploads/2021/10/2022-Black-History-Theme-Executive-Summary.pdf


 Actualización de AKFCS 
 Elementary 

 Para familias / 30 de enero de 2022 

 Evaluaciones de diagnóstico 
 Esta semana, los estudiantes en los grados K-3 realizarán su evaluación de diagnóstico de 
 matemáticas i-Ready. Esta evaluación se utiliza para medir el progreso que los estudiantes han 
 logrado en todos los dominios de las matemáticas. La próxima semana, se tomará una prueba 
 similar en lectura. 
 Los resultados de estas evaluaciones serán analizados para asegurar que los estudiantes estén 
 progresando. Los resultados también se utilizan para identificar a los estudiantes que pueden 
 necesitar intervenciones en matemáticas o lectura. Los maestros comunicarán los puntajes de 
 i-Ready a las familias a partir de la semana del 14 de febrero. 

 Aprendizaje social y emocional 
 infantes y primer grado 
 están practicando cómo asumir  responsabilidad  por  sus accidentes. Esta lección ayuda a los 
 estudiantes a comprender que algunas acciones son accidentes, lo que puede hacer que los 
 niños tengan menos probabilidades de sacar conclusiones precipitadas. Cuando los 
 estudiantes asumen que los demás se comportan con ellos con hostilidad, es más probable 
 que respondan de manera agresiva. 

 Tocar:  ¿Qué harías?  Pregunte "¿Qué harías?" para los  siguientes escenarios: 
 ●  Si accidentalmente derramó su jugo sobre la persona a su lado 
 ●  Si accidentalmente hizo tropezar a alguien cuando pasaba caminando 
 ●  Si accidentalmente se topó con alguien en el recreo 

 Segundo y tercer grado 
 La empatía ayuda a los estudiantes a percibir y comprender lo que sienten los demás . Esta 
 lección se enfoca en poner la empatía en acción al mostrar  compasión  por los demás diciendo 
 algo amable o haciendo algo útil para mostrar su interés o preocupación. 

 Tocar:  ¿Qué harías?  Pregunte "¿Qué harías?" para los  siguientes escenarios: 
 ●  Si tu compañero de clase tropezó y derramó todos sus materiales 
 ●  Si viste a alguien caerse y rasparse la rodilla en el recreo 
 ●  Si viste a alguien que tenía miedo de tirarse por el tobogán 

 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 esta semana son 
 Kindergarten 
 Ase-Ire Green - KC 

 Blain Hess - KM 
 Ivan Bonsu - KP 
 Evanna Sarfo - KS 
 Logan Mejia - KG 
 Abigail Tenkorang - KJ 

 First Grade 
 Camilla Owusu-Ansah - 1A 
 Alains Saint Fort- 1F 
 Irisziah Santiago - 1Williams 

 Jorge Jimenez - 1M 

 Segundo Grado 
 Ryan Maestre JR - 2K 
 Jaden Darko - 2M 
 Raelyn Beauge - 2O 
 Faith Aryitey- 2S 
 Emily Vazquez- 2W 
 Darian Asare-Larbi - 2C 

 Tercer Grado 
 Kofi Agyarko Gyapong- 3B 
 Jahniel De La Cruz Espino- 3G 
 Anaya Philippe - 3Hayes 
 Jayron Burgos - 3L 
 Ainslee Berantuo- 3M 

 Mia Grullon- 3Harms 

 ¿Sabías que? 

 ●  La lotería de inscripción para el año escolar 2022-2023 se extendió hasta el 2 de 
 febrero de 2022. Abby Kelley está aceptando solicitudes para estudiantes que estarán 
 en jardín de infantes a sexto grado en el año escolar 2022-2023. Aplicar  en línea  . 

 ●  Febrero es el Mes de la Historia Negra. Desde 1928, la Asociación para el Estudio de la 

https://www.akfcs.org/parents-students/admissions/


 Vida y la Historia Afroamericana ha elegido un tema. El tema elegido para este año es 
 Black Health and Wellness. Puedes leer más sobre esto  aquí. 

 Directora de la escuela primaria Kelly Gould 

 AKFCS Elementary Update 
 Para famílias / 30 de janeiro de 2022 

 Avaliações de diagnóstico 
 Esta semana, os alunos das séries K-3 farão sua avaliação de diagnóstico de matemática 
 i-Ready. Esta avaliação é usada para medir o progresso que os alunos fizeram em todos os 
 domínios da matemática. Na próxima semana, um teste semelhante será feito em leitura. 
 Os resultados dessas avaliações serão analisados   para garantir que os alunos estão 
 progredindo. Os resultados também são usados   para identificar alunos que podem precisar de 
 intervenções matemáticas ou de leitura. Os professores comunicarão as pontuações do i-Ready 
 às famílias a partir da semana de 14 de fevereiro. 

 Aprendizagem 
 do jardim de infância e da 1ª série 
 estão praticando a  responsabilidade  por seus acidentes.  Esta lição ajuda os alunos a entender 
 que algumas ações são acidentes, o que pode tornar as crianças menos propensas a tirar 
 conclusões precipitadas. Quando os alunos assumem que os outros se comportam com 
 hostilidade, eles são mais propensos a responder agressivamente. 

 Toque:  O que você faria?  Pergunte “O que você faria?”  para os seguintes cenários: 
 ●  Se você acidentalmente derramou seu suco em cima da pessoa ao seu lado 
 ●  Se você acidentalmente tropeçou em alguém quando ela estava passando 
 ●  Se você acidentalmente esbarrou em alguém no recreio 

 Empatia 
 ajuda os alunos a perceber e entender o que os outros estão sentindo . Esta lição se concentra 
 em colocar a empatia em ação, mostrando  compaixão  pelos outros, dizendo algo gentil ou 
 fazendo algo útil para mostrar seu cuidado ou preocupação. 

 Toque:  O que você faria?  Pergunte “O que você faria?”  para os seguintes cenários: 
 ●  Se seu colega tropeçou e derramou todos os seus materiais 
 ●  Se você viu alguém cair e arranhar o joelho no recreio 
 ●  Se você viu alguém com medo de descer o escorregador 

 Contagem 
 de caracteres 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 
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 outros. Ter respeito é quando você se sente bem com alguém por causa de como eles agem. 
 Mostrar respeito é quando você se importa com o impacto de suas ações nos outros. 

 Nossos vencedores de Contagens de Personagens para esta semana são 
 Kindergarten 
 Ase-Ire Green - KC 

 Blain Hess - KM 
 Ivan Bonsu - KP 
 Evanna Sarfo - KS 
 Logan Mejia - KG 
 Abigail Tenkorang - KJ 

 First Grade 
 Camilla Owusu-Ansah - 1A 
 Alains Saint Fort- 1F 
 Irisziah Santiago - 1Williams 

 Jorge Jimenez - 1M 

 Segunda Série 
 Ryan Maestre JR - 2K 
 Jaden Darko - 2M 
 Raelyn Beauge - 2O 
 Faith Aryitey- 2S 
 Emily Vazquez- 2W 
 Darian Asare-Larbi - 2C 

 Terceira Série 
 Kofi Agyarko Gyapong- 3B 
 Jahniel De La Cruz Espino- 3G 
 Anaya Philippe - 3Hayes 
 Jayron Burgos - 3L 
 Ainslee Berantuo- 3M 

 Mia Grullon- 3Harms 

 Você Sabia? 

 ●  A Loteria de Inscrição para o ano letivo de 2022-2023 foi prorrogada até 2 de fevereiro 
 de 2022. Abby Kelley está aceitando inscrições para alunos que estarão no jardim de 
 infância-sexta série no ano letivo de 2022-2023. Aplique  on-line  . 

https://www.akfcs.org/parents-students/admissions/


 ●  Fevereiro é o mês da história negra. Desde 1928, a Association for the Study of African 
 American Life and History escolheu um tema. O tema escolhido para este ano é Black 
 Health and Wellness. Você pode ler mais sobre isso  aqui. 

 Kelly Gould-Diretor da Escola Primária 

 Cập nhật về Tiểu học AKFCS 
 Dành cho gia đình / Ngày 30 tháng 1 năm 2022 

 Đánh giá Chẩn đoán 
 Tuần này, học sinh từ lớp K-3 sẽ tham gia đánh giá chẩn đoán môn toán i-Ready của mình. 
 Đánh giá này được sử dụng để đo lường sự tiến bộ mà học sinh đạt được trong tất cả các lĩnh 
 vực toán học. Tuần tới, một bài kiểm tra tương tự sẽ được thực hiện ở môn đọc. 
 Kết quả của những đánh giá này sẽ được phân tích để đảm bảo rằng học sinh đang tiến bộ. Kết 
 quả cũng được sử dụng để xác định học sinh có thể cần can thiệp toán học hoặc đọc. Giáo viên 
 sẽ thông báo điểm i-Ready cho các gia đình bắt đầu từ tuần của ngày 14 tháng Hai. 

 Học về Cảm xúc Xã hội Học 
 sinh Mẫu giáo và Lớp 1 
 đang thực hành  chịu trách nhiệm  về các tai nạn của  mình. Bài học này giúp học sinh hiểu rằng 
 một số hành động là tai nạn, có thể khiến học sinh ít đi đến kết luận hơn. Khi học sinh cho rằng 
 những người khác cư xử với họ với thái độ thù địch, họ có nhiều khả năng sẽ phản ứng quyết liệt 
 hơn. 

 Bạn sẽ làm gì?  Hỏi "Bạn sẽ làm gì?" cho các tình  huống sau: 
 ●  Nếu bạn vô tình làm đổ nước trái cây của mình vào người bên cạnh 
 ●  Nếu bạn vô tình vấp phải ai đó khi họ đang đi ngang 
 ●  Nếu bạn vô tình đụng phải ai đó trong giờ ra 

 Lớp hai và lớp ba 
 Sự đồng cảm giúp học sinh nhận thức và hiểu được những gì người khác đang cảm thấy . Bài 
 học này tập trung vào việc đưa sự đồng cảm vào hành động bằng cách thể hiện  lòng trắc ẩn  đối 
 với người khác bằng cách nói điều gì đó tử tế hoặc làm điều gì đó hữu ích để thể hiện sự quan 
 tâm hoặc lo lắng của họ. 

 Bạn sẽ làm gì?  Hỏi "Bạn sẽ làm gì?" cho các tình  huống sau: 
 ●  Nếu bạn cùng lớp của bạn vấp ngã và làm đổ tất cả tài liệu của họ 
 ●  Nếu bạn thấy ai đó bị ngã và xây xát đầu gối vào giờ giải lao 
 ●  Nếu bạn thấy ai đó sợ hãi đi xuống cầu trượt 

 Tính cách Nhân 
 vật đức tính của tháng là 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 
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 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 thắng Số lượng nhân vật của chúng ta trong tuần này là 
 Mẫu giáo 
 Ase-Ire Green - KC 

 Blain Hess - KM 
 Ivan Bonsu - KP 
 Evanna Sarfo - KS 
 Logan Mejia - KG 
 Abigail Tenkorang - KJ 

 Lớp 1 
 Camilla Owusu-Ansah - 1A 
 Alains Saint Fort- 1F 
 Irisziah Santiago - 1Williams 

 Jorge Jimenez - 1M 

 hạng hai 
 Ryan Maestre JR 
 Jaden Darko - 2M 
 Raelyn Beauge - 2O 
 Faith Aryitey- 2S 
 Emily Vazquez- 2W 
 Darian Asare-Larbi - 2C 

 Hạng ba 
 Kofi Agyarko Gyapong- 3B 
 Jahniel De La Cruz Espino- 3G 
 Anaya Philippe - 3Hayes 
 Jayron Burgos - 3L 
 Ainslee Berantuo- 3M 

 Mia Grullon- 3Harms 

 Bạn có biết? 

 ●  Xổ số Ghi danh cho năm học 2022-2023 đã được kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 
 2022. Abby Kelley đang chấp nhận đơn đăng ký cho các học sinh sẽ học Mẫu giáo-Lớp 



 sáu trong năm học 2022-2023. Nộp đơn  trực tuyến  . 
 ●  Tháng Hai là Tháng Lịch sử Đen. Từ năm 1928, Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử và Cuộc 

 sống của Người Mỹ gốc Phi đã chọn một chủ đề. Chủ đề được chọn cho năm nay là Sức 
 khỏe và Sức khỏe màu đen. Bạn có thể đọc thêm về nó  ở đây. 

 Hiệu trưởng trường tiểu học Kelly Gould 

 AKFCS   �������  ا�و��  ا������
 30 �����   2022 

  ا��������  ا�������ت
  ��������ت i-Ready   ������  ا�����  ا���  و���  ا����ل  ر��ض  ��  ا����ف  ��  ا���ب  �����  ،  ا����ع  ��ا

  ����  ،  ا����  ا����ع  ��  ا�������ت.  ����ت  ����  ��  ا���ب  أ��زه  ا��ي  ا����م  ����س  ا������  ��ا  �����م  ا�������.
 .   ا���اءة  ��  �����  ا����ر  إ��اء

  ������ن  ��  ا����  ا���ب  ������  أ�ً��  ا������  �ُ����م  ���ً��.  ���زون  ا���ب  أن  ��  ������  ا�������ت  ��ه  �����  �����  ����
  ���أ  ا��ي  ا����ع  ��  ��ًءا  ا�����ت  إ�� i-Ready   ������  �����  ����غ  ا�����ن  ����م  ا���اءة.  أو  ا�������ت  ��  ����ت  إ��

 .   ���ا�� 14   ��

  ا������  ا�������  ا�����
  رو��

  ��  ���رة  ا���اءات  ���  أن  ���  ���  ا���ب  ا��رس  ��ا  �����  ��اد���.  ��  ا���و���  ����  ���ر��ن  ا�ول  ا���  و��ب
  ���ا���  ������  ������ن  ا�����  أن  ا���ب  ����ض  �����  ا��������ت.  إ��  �����  ����  أ��  ا����ل  ����  ��  ���  ،  ��ادث

 .   ���وا���  �������ا  أن  ا����  ���  ،

 :   ا������  ������ر����ت  �������  �����؟"  "��ذا  ا��ل  �����؟  ���  ��ذا  ����:
  ��  ا���ور  ا����  ���  ا����  ����  ��  ا�����  ����  إذا ● 
  ����  ��ن  �����  ��  ���  ��  ا����  �����  ����ت  إذا ● 
  ا�����  ��  ا���� ● 

 ،   وا�����  ا�����  ا����  ��
  ��  ا������  ����  ا������  و��  ���  ا��رس  ��ا  ����  .  ا���ون  ��  ����  ��  و���  إدراك  ���  ا���ب  �����  ا������  ��ن

 .   �����  أو  ا�������  ����ر  ����  ���ء  ا����م  أو  ����  ��ء  ��ل  ��ل  ��  ا�����  ��  ا������  إ���ر  ��ل

 :   ا������  ������ر����ت  �������  �����؟"  "��ذا  ا��ل  �����؟  ���  ��ذا  ����:
  ��اده  ��  و���  ا����  ��  ز����  ����  إذا ● 
  ا����ا��  ��  ر����  و���ش  ����  ��ً��  رأ��  إذا ● 
  ا������  أ���  إ��  ا���ول  ��  ����ً�  ��ن  ��  ��ً��  رأ��  إذا ● 

 . 
  �����  �����  ��  �����  ا�����م  ��  ����  ��  ��  ����ب  ا�����  ا����ام  �����  ا����ا��ن  ��  ا����  �����  �����  ��ن ، 

  ا����ام  إ���ر  �����.  �����  ����  ��  ���  ���ه  ������  ����  �����  ��  ������ام  ا����ر  ا�����.  ���  وا����ل  ا�����ت
 .   ا�����  ���  أ�����  �����  ������  ����  �����  ��
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  ھم  األسبوع  لھذا  الشخصیات  عدد  في  الفائزون
 Kindergarten 
 Ase-Ire Green - KC 

 Blain Hess - KM 
 Ivan Bonsu - KP 
 Evanna Sarfo - KS 
 Logan Mejia - KG 
 Abigail Tenkorang - KJ 

 First Grade 
 Camilla Owusu-Ansah - 1A 
 Alains Saint Fort - 1F 
 Irisziah  Santiago  -  1 ویلیامز  

 M  1   -  جیمینیز  خورخي

  الثانیة  الدرجة
 K  2   -  جونیور  مایستري  ریان

 M  2   -  داركو  جادین
 O  2   -  بوج  رایلین
 S  2   -  أریتي  فیث

  واط 2   -  فازكیز  إمیلي
 C  2   -  الربي  -  أساري  داریان

  الثالثة  الدرجة
 3   -  غیابونج  أجیاركو  كوفي

  إسبینو  كروز  ال  دي  جاھنیل  بي 3   -  إسبینو  كروز  ال  دي  جاھنییل
 Hayes  3   -  بیفیلیب

 Jayron Burgos - 3L 
 Ainslee Berantuo- 3M 

 Mia Grullon- 3Harms 

  ����؟  ���  ��

  ����ب  ا�����ت  ����  آ��  ����  . 2022   ���ا�� 2   إ�� 2023   - 2022   ا��را��  ����م  ا������  ������  �����  �� ● 
 .   ا������  ���  ��م  . 2023   - 2022   ا��را��  ا���م  ��  ا���دس  ا���  -  ا����ل  رو��  ��  ������ن  ا����

  أ�����  أ��  ��  ا�������  وا���ر��  ا����ة  درا��  �����  ا���رت  ، 1928   ��م  ���  ا���د.  ا���ر��  ���  ��  ���ا�� ● 
 .   ���  ����  ا����  ��اءة  ����� .Black  Health  and  Wellness   ��  ا���م  ���ا  ا����ر  ا����ع  ����ً��.
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  ا����ا���  ����  ����  ��ر��  ����


