
AKFCS Elementary Update
For families / September 10, 2021

How wonderful!
Our kindergarten students did an amazing job this week! They are learning about their
teachers, classmates, and classroom routines. Teachers have reported how happy kids
are to be at school! You may notice that your little ones are a bit more tired this week.
Getting up early, working hard in school, and playing hard at recess is a lot of work!

All of our students enjoyed music from The Concert Truck on Wednesday. They had a lot
of fun dancing along with the classical music as they enjoyed some fresh air and a mask
break. Check out the Abby Kelley Foster Facebook page or Twitter for pictures!

Back to School Night
Our annual Back to School Night is still scheduled for next Tuesday, September 14th. This
event, however, has been changed to a 100% virtual event. Teachers will be sending
home login information soon that you will use to join them on Zoom.  The event will run
from 5:30-6:30. Teachers will do a brief presentation at the beginning of the event, and
then will be available to answer any classroom-related questions.

What: Back to School Night

When: Tuesday, September 14,

Time: 5:30-6:30

How: Zoom

Please refrain from asking questions about individual students during this event.
Teachers are available by phone and email to answer any questions you may have about
your learner specifically. They will also be holding conferences in November. Our goal is
to provide an in-person option for these conferences, but that will be determined closer
to the event.

Arrival and Dismissal
For the safety of your child, we ask that all students enter and exit the car from the
passenger side of your vehicle.

We also ask that families stay in their cars during arrival and drop off. Staff outside can
open car doors in the event your car has child proof locks. If your child needs assistance,
please roll down your window to get the attention of a staff member.



In the event your child needs extra assistance getting in and out of his/her seat, we will
ask you to pull forward before your child enters the car.

It is never too late to request that your child ride the elementary school bus. If you would
like to arrange bus transportation, please contact Mrs. Giusto at jgiusto@akfcs.org

Please share this information with any family member who may be dropping off or
picking your child up from school.

Reminders/In the Know
● Please send students to school wearing a solid-colored mask. We have plenty of

paper masks here if students need to change their mask for any reason.
● Deep cleaning in the building, including sanitizing fogging, has been increased

from one day per week to two days.
● Free in-school COVID testing is available for students. This will help students stay

in school if they are a close contact to someone who has been diagnosed or if they
have cold-like symptoms. Please consider registering your child here.

● We had our first fire drill today! Our students did a great job exiting the building
quickly, quietly, and safely.

Next Week
● Week of September 13th

○ i-Ready Math Diagnostic Screening
● Tuesday, September 14th

○ 5:30-6:30-Virtual Back to School Night
● Thursday, September 16

○ Mini-Bear Cheer Program Registration and Information Session
○ See the flyer here.

● Friday, September 17th
○ Picture Day! Students need to be in uniform on this day.

Please reach out with any questions you may have. We look forward to seeing you all very soon!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 ext 3618

mailto:jgiusto@akfcs.org
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


Actualización de AKFCS Elementary
Para familias / 10 de septiembre de 2021 ¡

Qué maravilloso!
¡Nuestros estudiantes de kindergarten hicieron un trabajo increíble esta semana! Están
aprendiendo sobre sus maestros, compañeros de clase y las rutinas del aula. ¡Los
maestros han informado de lo felices que son los niños en la escuela! Puede notar que
sus pequeños están un poco más cansados   esta semana. ¡Levantarse temprano, trabajar
duro en la escuela y jugar duro en el recreo es mucho trabajo!

Todos nuestros estudiantes disfrutaron de la música de The Concert Truck el miércoles.
Se divirtieron mucho bailando junto con la música clásica mientras disfrutaban de un
poco de aire fresco y un descanso de la máscara. ¡Visite la página de Facebook o Twitter
de Abby Kelley Foster para ver fotos!

Noche de Regreso a la EscuelaNoche de Regreso a la Escuela
Nuestraanual todavía está programada para el próximo martes 14 de septiembre. Este
evento, sin embargo, se ha cambiado a un evento 100% virtual. Los maestros pronto
enviarán información de inicio de sesión a casa que usará para unirse a ellos en Zoom. El
evento se llevará a cabo de 5: 30-6: 30. Los maestros harán una breve presentación al
comienzo del evento y luego estarán disponibles para responder cualquier pregunta
relacionada con el aula.

Qué: Noche de regreso a clases

Cuándo: Martes 14 de septiembre,

Hora: 5: 30-6: 30

Cómo: Zoom

Por favor, absténgase de hacer preguntas sobre estudiantes individuales durante este
evento. Los maestros están disponibles por teléfono y correo electrónico para responder
cualquier pregunta que pueda tener sobre su alumno específicamente. También
celebrarán conferencias en noviembre. Nuestro objetivo es brindar una opción en
persona para estas conferencias, pero eso se determinará más cerca del evento.

Llegada y salida
Por la seguridad de su hijo, pedimos que todos los estudiantes entren y salgan del
automóvil por el lado del pasajero de su vehículo.

También pedimos que las familias permanezcan en sus autos durante la llegada y el



regreso. El personal de afuera puede abrir las puertas del automóvil en caso de que su
automóvil tenga cerraduras a prueba de niños. Si su hijo necesita ayuda, baje la
ventanilla para llamar la atención de un miembro del personal.

En caso de que su hijo necesite ayuda adicional para entrar y salir de su asiento, le
pediremos que se acerque antes de que su hijo entre al automóvil.

Nunca es demasiado tarde para solicitar que su hijo viaje en el autobús de la escuela
primaria. Si desea organizar el transporte en autobús, comuníquese con la Sra. Giusto al
jgiusto@akfcs.org

Comparta esta información con cualquier miembro de la familia que pueda dejar o
recoger a su hijo en la escuela.

Recordatorios/ In the Know
● Por favor envíe a los estudiantes a la escuela con una máscara de color sólido.

Tenemos muchas máscaras de papel aquí si los estudiantes necesitan cambiar su
máscara por cualquier motivo.

● La limpieza profunda en el edificio, incluida la desinfección por nebulización, se
ha incrementado de un día a la semana a dos días.

● Las pruebas COVID gratuitas en la escuela están disponibles para los estudiantes.
Esto ayudará a los estudiantes a permanecer en la escuela si están en contacto
cercano con alguien que ha sido diagnosticado o si tienen síntomas similares a los
de un resfriado. Considere registrar a su hijo aquí.

● ¡Tuvimos nuestro primer simulacro de incendio hoy! Nuestros estudiantes
hicieron un gran trabajo al salir del edificio de forma rápida, silenciosa y segura.

La próxima semana
● Semana del 13 de septiembre

○ Examen de diagnóstico de matemáticas i-Ready
● Martes, 14 de septiembre

○ 5: 30-6: 30-Noche virtual de regreso a la escuela
● Jueves, 16 de septiembre

○ Sesión de información y registro del programa Mini-Bear Cheer
○ Vea el volante aquí.

● Viernes 17 de septiembre
○ ¡Día de la foto! Los estudiantes deben usar uniforme ese día.

Comuníquese con cualquier pregunta que pueda tener. ¡Esperamos verlos a todos muy pronto!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 ext 3618

mailto:jgiusto@akfcs.org
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


Atualização do AKFCS Elementary
Para famílias / 10 de setembro de 2021

Que maravilha!
Nossos alunos do jardim de infância fizeram um trabalho incrível esta semana! Eles
estão aprendendo sobre seus professores, colegas e rotinas de sala de aula. Os
professores relataram como as crianças ficam felizes por estarem na escola! Você pode
notar que seus filhos estão um pouco mais cansados   esta semana. Levantar cedo,
trabalhar muito na escola e brincar muito no recreio dá muito trabalho!

Todos os nossos alunos curtiram a música do The Concert Truck na quarta-feira. Eles se
divertiram muito dançando junto com a música clássica enquanto aproveitavam um
pouco de ar fresco e uma pausa para a máscara. Confira a página de Abby Kelley Foster
no Facebook ou no Twitter para ver as fotos!

Noite de Volta às AulasNoite de Volta às Aulas
Nossaanual ainda está marcada para a próxima terça-feira, 14 de setembro. Este evento,
no entanto, foi alterado para um evento 100% virtual. Os professores enviarão
informações de login de casa em breve, que você usará para se juntar a eles no Zoom. O
evento acontecerá das 5h30 às 6h30. Os professores farão uma breve apresentação no
início do evento e, em seguida, estarão à disposição para esclarecer dúvidas relacionadas
à sala de aula.

O que: Noite de volta às aulas

Quando: Terça-feira, 14 de setembro,

Horário: 5: 30-6: 30

Como: Zoom

Por favor, evite fazer perguntas sobre alunos individuais durante este evento. Os
professores estão disponíveis por telefone e e-mail para responder a quaisquer
perguntas que você possa ter especificamente sobre o seu aluno. Eles também realizarão
conferências em novembro. Nosso objetivo é oferecer uma opção presencial para essas
conferências, mas isso será decidido mais perto do evento.

Chegada e Despedida
Para a segurança do seu filho, pedimos que todos os alunos entrem e saiam do carro pelo
lado do passageiro de seu veículo.

Pedimos também que as famílias permaneçam em seus carros durante a chegada e o



desembarque. A equipe externa pode abrir as portas do carro, caso seu carro tenha
fechaduras à prova de crianças. Se seu filho precisar de ajuda, abra a janela para chamar
a atenção de um membro da equipe.

No caso de seu filho precisar de ajuda extra para entrar e sair do assento, pediremos que
você pare antes de seu filho entrar no carro.

Nunca é tarde para pedir que seu filho pegue o ônibus da escola primária. Se você
gostaria de providenciar transporte de ônibus, por favor, contate a Sra. Giusto em
jgiusto@akfcs.org

Compartilhe esta informação com qualquer membro da família que possa deixar ou
buscar seu filho na escola.

Lembretes/ In the Know
● Por favor, mande os alunos para a escola usando uma máscara de cor sólida.

Temos muitas máscaras de papel aqui se os alunos precisarem mudar suas
máscaras por qualquer motivo.

● A limpeza profunda do edifício, incluindo nebulização de desinfecção, aumentou
de um dia por semana para dois dias.

● O teste COVID gratuito na escola está disponível para os alunos. Isso ajudará os
alunos a permanecer na escola se forem um contato próximo a alguém que foi
diagnosticado ou se apresentarem sintomas semelhantes aos do resfriado. Por
favor, considere registrar seu filho aqui.

● Tivemos nosso primeiro exercício de simulação de incêndio hoje! Nossos alunos
fizeram um ótimo trabalho ao sair do prédio de forma rápida, silenciosa e segura.

Próxima semana
● Semana de 13 de setembro

○ Triagem de diagnóstico de matemática i-Ready
● Terça-feira, 14 de setembro

○ 5h30-6h30-Noite virtual de volta às aulas-
● Quintafeira, 16 de setembro

○ Sessão de inscrição e informação no programa de alegria do Mini-Bear
○ Veja o folheto aqui.

● Sexta-feira, 17 de setembro
○ Dia da Foto! Os alunos precisam estar uniformizados neste dia.

Entre em contato com qualquer dúvida que você possa ter. Esperamos ver todos vocês em breve!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 ramal 3618

mailto:jgiusto@akfcs.org
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


Bản cập nhật sơ cấp của AKFCS
Dành cho gia đình / Ngày 10 tháng 9 năm 2021

Thật tuyệt vời!
Các học sinh mẫu giáo của chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời trong tuần này! Họ
đang tìm hiểu về giáo viên, bạn học và các thói quen trong lớp học của họ. Các giáo viên đã
báo cáo rằng những đứa trẻ hạnh phúc như thế nào khi được đến trường! Bạn có thể nhận
thấy rằng những đứa trẻ của bạn mệt mỏi hơn một chút trong tuần này. Dậy sớm, làm việc
chăm chỉ trong trường học và chăm chỉ chơi vào giờ ra chơi là rất nhiều công việc!

Tất cả học sinh của chúng tôi đã thưởng thức âm nhạc từ The Concert Truck vào thứ Tư. Họ
đã có rất nhiều niềm vui khi khiêu vũ cùng với âm nhạc cổ điển khi họ tận hưởng một chút
không khí trong lành và phá vỡ mặt nạ. Hãy xem trang Facebook hoặc Twitter của Abby
Kelley Foster để biết hình ảnh!

Back to School Night Đêm tựu trường
hàng năm của chúng tôi vẫn được lên lịch vào Thứ Ba tuần sau, ngày 14 tháng 9. Tuy nhiên,
sự kiện này đã được thay đổi thành sự kiện ảo 100%. Giáo viên sẽ sớm gửi thông tin đăng
nhập về nhà mà bạn sẽ sử dụng để tham gia cùng họ trên Zoom. Sự kiện sẽ diễn ra từ 5:
30-6: 30. Các giáo viên sẽ ngắn gọn trình bàyvào đầu sự kiện, sau đó sẽ sẵn sàng trả lời bất
kỳ câu hỏi nào liên quan đến lớp học.

Nội dung: Đêm tựu trường

Khi nào: Thứ Ba, ngày 14 tháng 9,

Thời gian: 5: 30-6: 30

Cách thức: Phóng to

Vui lòng không đặt câu hỏi về các học sinh cá biệt trong sự kiện này. Các giáo viên luôn sẵn
sàng qua điện thoại và email để trả lời cụ thể bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về người học
của mình. Họ cũng sẽ tổ chức hội nghị vào tháng 11. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp tùy
chọn trực tiếp cho các hội nghị này, nhưng điều đó sẽ được xác định gần sự kiện hơn.

Đến và đuổi việc
Vì sự an toàn của con bạn, chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh ra vào xe từ phía hành khách
của xe bạn.

Chúng tôi cũng yêu cầu các gia đình ở trong xe của họ khi đến và trả khách. Nhân viên bên
ngoài có thể mở cửa xe trong trường hợp xe của bạn có ổ khóa chống trẻ em. Nếu con bạn
cần hỗ trợ, vui lòng kéo cửa sổ xuống để nhận được sự chú ý của nhân viên.



Trong trường hợp con bạn cần hỗ trợ thêm khi ra vào chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ yêu
cầu bạn lùi xe về phía trước trước khi con bạn bước vào xe.

Không bao giờ là quá muộn để yêu cầu con bạn đi xe buýt của trường tiểu học. Nếu bạn
muốn sắp xếp vận chuyển bằng xe buýt, vui lòng liên hệ với Bà Giusto tại
jgiusto@akfcs.org

Vui lòng chia sẻ thông tin này với bất kỳ thành viên nào trong gia đình có thể đi học hoặc
đón con bạn từ trường.

Nhắc nhở/ Thông tin cần biết
● Vui lòng cho học sinh đeo khẩu trang đồng màu đến trường. Chúng tôi có rất nhiều

mặt nạ giấy ở đây nếu sinh viên cần thay mặt nạ vì bất kỳ lý do gì.
● Việc làm sạch sâu trong tòa nhà, bao gồm khử trùng sương mù, đã được tăng từ một

ngày mỗi tuần lên hai ngày.
● Kiểm tra COVID trong trường miễn phí có sẵn cho học sinh. Điều này sẽ giúp học

sinh ở lại trường nếu họ tiếp xúc gần với người đã được chẩn đoán hoặc nếu họ có các
triệu chứng giống như cảm lạnh. Vui lòng xem xét đăng ký cho con bạn tại đây.

● Chúng tôi đã có cuộc diễn tập chữa cháy đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay! Các
sinh viên của chúng tôi đã làm rất tốt khi ra khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng,
yên tĩnh và an toàn.

Tuần tới
● Tuần của ngày 13 tháng 9

○ Sàng lọc chẩn đoán Toán học i-Ready
● Thứ ba, ngày 14 tháng 9

○ 5: 30-6: 30-Đêm trở lại trường ảo
● Thứ năm, ngày 16 tháng 9

○ Buổi đăng ký và thông tin về chương trình Mini-Bear Cheer
○ Xem tờ rơi tại đây.

● Thứ Sáu, Ngày17 tháng 9
○ Hình ảnh! Học sinh cần phải mặc đồng phục vào ngày này.

Vui lòng liên hệ với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Chúng tôi mong được gặp lại tất cả các bạn sớm
nhất!

Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 máy lẻ 3618

mailto:jgiusto@akfcs.org
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah


االبتدائيالتحدیث AKFCS
2021سبتمبر10/لـللعائالت

رائعھوكم !
أبلغالدراسي.الفصلوإجراءاتالفصلفيوزمالئھممعلمیھمعنیتعلمونإنھماألسبوع!ھذارائعبعمللدینااألطفالریاضطالبقام

والعمل،مبكًرااالستیقاظاألسبوع.ھذاقلیالًأكثربالتعبیشعرونأطفالكأنتالحظقدالمدرسة!فياألطفالسعادةمدىعنالمعلمون
العملمنالكثیرھواالستراحةفيالجادواللعب،المدرسةفيالجاد !

منبالموسیقىطالبناجمیعاستمتع The Concert Truck الموسیقىمعجنبإلىجنبًابالرقصكثیًرااستمتعوالقداألربعاء.یوم
صفحةمنتحققالقناع.واستراحةالنقيالھواءببعضاستمتعواحیثالكالسیكیة Abby Kelley Foster على Facebook أو

Twitter صورعلىللحصول !

لیلة

ھذاتغییرتمفقد،ذلكومعسبتمبر.14،القادمالثالثاءیومالسنویةالمدرسةإلىالعودةلیلةالمقررمنیزالالالمدرسةإلىالعودة
إلیھملالنضمامستستخدمھاوالتيقریبًاالمنزلإلىالدخولتسجیلمعلوماتالمعلمونسیرسل٪.100بنسبةافتراضيحدثإلىالحدث

في Zoom. متاحینسیكونونذلكوبعد،الحدثبدایةتقدیمیًافيعرًضاموجًزاالمعلمونسیقدم.6:30-5:30منالحدثسیستمر
الدراسيبالفصلمتعلقةأسئلةأيعلىلإلجابة .

اللیلةالمدرسةإلىالعودةماذا:

: سبتمبر14الثالثاء

6:30-5:30الزمانالوقت:

تكبیرالكیفیة:

أيعلىلإلجابةاإللكترونيوالبریدالھاتفعبرالمعلمونیتوفرالحدث.ھذاأثناءالفردیینالطالبحولأسئلةطرحعناالمتناعیرجى
لھذهشخصيخیارتوفیرھوھدفنانوفمبر.فيمؤتمراتسیعقدونكماالتحدید.وجھعلىبكالخاصالمتعلمحوللدیكتكونقدأسئلة

الحدثمنبالقربذلكتحدیدسیتمولكن،المؤتمرات .

والفصلالوصول
سیارتكفيالراكبجانبمنمنھاوالخروجالسیارةدخولالطالبجمیعمننطلب،طفلكسالمةأجلمن .

احتواءحالةفيالسیارةأبوابفتحالخارجفيللموظفینیمكنوالتوصیل.الوصولأثناءسیاراتھمفيالبقاءالعائالتمننطلبكما
الموظفینأحدانتباهلجذبنافذتكفتحفیرجى،مساعدةإلىبحاجةطفلككانإذااألطفال.منواقیةأقفالعلىسیارتك .

السیارةطفلكدخولقبللألمامالتقدممنكفسنطلب،منھوالنزولمقعدهإلىللدخولإضافیةمساعدةإلىطفلكاحتاجحالفي .

جوستوبالسیدةاالتصالیرجى،بالحافلةالنقلترتیبفيترغبكنتإذااالبتدائیة.المدرسةلحافلةطفلكركوبلطلبأبًدااألوانیفتلم
على jgiusto@akfcs.org

المدرسةمنطفلكیلتقطأوینزلقداألسرةأفرادمنفردأيمعالمعلوماتھذهمشاركةیرجى .

mailto:jgiusto@akfcs.org


"إعرفبرنامجفيالتذكیرات/
● إلىالطالباحتاجإذاھناالورقیةاألقنعةمنالكثیرلدیناخالص.بلونقناًعایرتدونوھمالمدرسةإلىالطالبإرسالالرجاء"

األسبابمنسببأليأقنعةھمتغییر .
● یومینإلىاألسبوعفيواحدیوممن،بالضبابالتعقیمذلكفيبما،للمبنىالعمیقالتنظیفزیادةتمت .
● اختبار COVID وثیقاتصالعلىكانواإذاالمدرسةفيالبقاءعلىالطالبھذاسیساعدللطالب.متاحالمدرسةداخلمجاني

ھناطفلكتسجیلفيالنظریرجىالبرد.أعراضتشبھأعراضلدیھمكانإذاأوتشخیصھتمبشخص .
● وأمانوھدوءبسرعةالمبنىمنخرجواعندمارائعبعملطالبناقامالیوم!الحریقعلىتمرینأولأجرینالقد .

القادماألسبوعفيالقادماألسبوع

● (أیلولسبتمبر13من )
○ للریاضیاتالتشخیصيالفحص i-Ready

● سبتمبر14الثالثاء
○ 5: 30-6: 30 لیلةالمدرسةإلىاالفتراضیةالعودة

● سبتمبر16الخمیس
○ برنامجتسجیل Mini-Bear Cheer إعالمیةوجلسة
○ ھناالنشرةانظر .

● سبتمبر17الجمعة
○ الیومھذافيالرسميالزيالطالبیرتديأنیجبالصورة!یوم .

قریبًاجمیًعارؤیتكمإلىنتطلعلدیك.تكونقدأسئلةأيمعالتواصلیُرجى !
جولدكیلي

kgould@akfcs.org
508-854-8400 36تحویلة

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://drive.google.com/drive/my-drive?zx=f2malmed3eah

