
AKFCS Elementary Update
For families / September 17, 2021

They did it!
Our students made it through their first full week of the 2021-22 school year. This week
students took their i-Ready math diagnostic. These results will be used by teachers to
make sure that all students are learning what they need. Families connected with
teachers during, “Back to School Night”. If you missed this opportunity, you will have the
chance to talk with your student’s teacher during conferences in November. Sign-ups will
start once we get closer to the event.

Teachers are available to answer any questions you may have, and are always accessible
via email and phone. They may not be able to answer you immediately, but will respond
as soon as possible.

Before they get on the bus...
Please be sure that your child has a mask on. Each day students should board the bus
wearing a clean mask. If you need masks, please contact me at kgould@akfcs.org.

Reminders/In the Know
● Please label or use a permanent pen or marker to write students names in their

jackets, sweaters, and sweatshirts.
● Send your child to school in sneakers or comfortable shoes that they can run in

whenever possible. We want them to be able to use all of our playground
equipment safely!

Next Week
● Week of September 20th

○ i-Ready Reading Diagnostic Screening
● Wednesday, September 22nd

○ Early Dismissal for all students
■ Student Dismissal begins at 11:45 a.m.
■ Busses leave the Elementary School at approximately noon.

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



Actualización de AKFCS Elementary
Para familias / 17 de septiembre de 2021 ¡

Lo lograron!
Nuestros estudiantes pasaron su primera semana completa del año escolar 2021-22. Esta
semana, los estudiantes tomaron su diagnóstico de matemáticas i-Ready. Los maestros
utilizarán estos resultados para asegurarse de que todos los estudiantes aprendan lo que
necesitan. Las familias se conectaron con los maestros durante la “Noche de regreso a
clases”. Si perdió esta oportunidad, tendrá la oportunidad de hablar con el maestro de su
estudiante durante las conferencias en noviembre. Las inscripciones comenzarán una
vez que nos acerquemos al evento.

Los maestros están disponibles para responder cualquier pregunta que pueda tener y
siempre están disponibles por correo electrónico y por teléfono. Es posible que no
puedan responderle de inmediato, pero le responderán lo antes posible.

Antes de subir al autobús ...
Asegúrese de que su hijo tenga puesta una máscara. Todos los días, los estudiantes deben
abordar el autobús con una máscara limpia. Si necesita máscaras, por favor contácten
me en kgould@akfcs.org.

Recordatorios/ In the Know
● Por favor etiquete o use un bolígrafo o marcador permanente para escribir los

nombres de los estudiantes en sus chaquetas, suéteres y sudaderas.
● Envíe a su hijo a la escuela con zapatillas o zapatos cómodos con los que pueda

correr siempre que sea posible. ¡Queremos que puedan usar todo nuestro equipo
de juegos de forma segura!

La próxima semana
● Semana del 20 de septiembre

○ Examen de diagnóstico de lectura i-Ready
● Miércoles 22 de septiembre

○ Salida temprana para todos los estudiantes
■ La salida de los estudiantes comienza a las 11:45 am Los
■ autobuses salen de la escuela primaria aproximadamente al

mediodía.

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



Atualização do AKFCS Elementary
Para famílias / 17 de setembro de 2021

Eles conseguiram!
Nossos alunos conseguiram passar pela primeira semana inteira do ano letivo de
2021-22. Esta semana, os alunos fizeram seu diagnóstico de matemática do i-Ready. Esses
resultados serão usados   por professores para garantir que todos os alunos estão
aprendendo o que precisam. Famílias se conectaram com os professores durante a “Noite
de Volta às Aulas”. Se você perdeu essa oportunidade, terá a chance de conversar com o
professor de seu aluno durante as conferências em novembro. As inscrições começarão
assim que nos aproximarmos do evento.

Os professores estão disponíveis para responder a qualquer dúvida que você possa ter e
sempre acessíveis por e-mail e telefone. Eles podem não ser capazes de responder
imediatamente, mas responderão assim que possível.

Antes de entrarem no ônibus ...
Certifique-se de que seu filho esteja usando uma máscara. Todos os dias, os alunos
devem embarcar no ônibus usando uma máscara limpa. Se você precisar de máscaras,
entre em contato comigo em kgould@akfcs.org.

Lembretes/ In the Know
● Por favor etiquete ou use uma caneta ou marcador permanente para escrever os

nomes dos alunos em suas jaquetas, suéteres e camisolas.
● Mande seu filho para a escola com tênis ou calçados confortáveis   com os quais ele

possa correr sempre que possível. Queremos que eles possam usar todo o nosso
equipamento de playground com segurança!

Próxima semana
● Semana de 20 de setembro

○ Teste de diagnóstico de leitura i-Ready
● Quarta-feira, 22 de setembro

○ Dispensa antecipada para todos os alunos
■ A dispensa do aluno começa às 11h45. Os
■ ônibus deixam a escola primária aproximadamente ao meio-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



Bản cập nhật sơ cấp của AKFCS
Dành cho gia đình / Ngày 17 tháng 9 năm 2021

Họ đã làm được!
Học sinh của chúng tôi đã hoàn thành trọn vẹn tuần đầu tiên của năm học 2021-22. Tuần
này, học sinh đã thực hiện chẩn đoán toán học i-Ready của họ. Các kết quả này sẽ được giáo
viên sử dụng để đảm bảo rằng tất cả học sinh đang học những gì họ cần. Các gia đình đã kết
nối với giáo viên trong “Đêm tựu trường”. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này, bạn sẽ có cơ hội nói
chuyện với giáo viên của học sinh của mình trong các hội nghị vào tháng 11. Đăng ký sẽ bắt
đầu khi chúng tôi đến gần sự kiện hơn.

Giáo viên luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn và luôn có thể truy cập qua
email và điện thoại. Họ có thể không trả lời bạn ngay lập tức, nhưng sẽ phản hồi trong thời
gian sớm nhất.

Trước khi họ lên xe buýt ...
Hãy chắc chắn rằng con bạn có đeo khẩu trang. Mỗi ngày học sinh nên đeo khẩu trang sạch
sẽ lên xe buýt. Nếu bạn cần mặt nạ, vui lòng liên hệ với tôi tại kgould@akfcs.org.

Nhắc nhở/ Điều cần biết
● Vui lòng dán nhãn hoặc sử dụng bút hoặc bút đánh dấu cố định để viết tên học sinh

trong áo khoác, áo len và áo nỉ của các em.
● Cho con bạn đến trường bằng giày thể thao hoặc giày thoải mái mà chúng có thể

chạy vào bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi muốn họ có thể sử dụng tất cả các thiết bị
sân chơi của chúng tôi một cách an toàn!

Tuần tới
● Tuần sau của ngày 20 tháng 9

○ Sàng lọc chẩn đoán i-Ready Reading
● Thứ tư, ngày 22 tháng 9

○ Bỏ học sớm cho tất cả học sinh Việc cho học
■ sinh bắt đầu lúc 11 giờ 45 sáng
■ Busses rời Trường Tiểu học vào khoảng giữa trưa.

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



لـاألوليالتحدیث AKFCS
2021سبتمبر17/للعائالت

ذلكفعلوالقد !
لتشخیصاألسبوعھذاالطالبخضع.22-2021الدراسيالعامفيلھمكاملأسبوعأولاجتیازمنطالبناتمكن i-Ready في

معالعائالتتواصلتإلیھ.یحتاجونمایتعلمونالطالبجمیعأنمنللتأكدالمعلمینقبلمنالنتائجھذهاستخدامسیتمالریاضیات.
خاللبكالخاصالطالبمدرسمعللتحدثالفرصةلكفستتاح،الفرصةھذهفاتتكإذاالمدرسة".إلىالعودة"لیلةخاللالمعلمین

الحدثمناقترابنابمجرداالشتراكعملیاتستبدأنوفمبر.فيالمؤتمرات .

منیتمكنونالقدوالھاتف.اإللكترونيالبریدعبردائًماإلیھمالوصولویمكن،لدیكمتكونقدأسئلةأيعلىلإلجابةمتاحونالمعلمون
ممكنوقتأسرعفيسیردونلكنھم،الفورعلىعلیكالرد .

الحافلةإلىیصعدواأنقبل ...
یرجى،أقنعةإلىبحاجةكنتإذانظیفًا.قناًعامرتدینالحافلةركوبالطالبعلىیجبیومكلقناًعا.یرتديطفلكأنمنالتأكدیرجى

علىبياالتصال kgould@akfcs.org.

منفیاعرفالتذكیرات/
● وبلوزاتھموستراتھمستراتھمفيالطالبأسماءلكتابةتحدیدقلمأوثابتًاقلًمااستخدم"أوملصقفضلك" .
● قادرینیكونواأننریدھمذلك.أمكنكلمافیھاالركضیمكنھمریحةأحذیةأوریاضیةأحذیةمرتدیًاالمدرسةإلىطفلكأرسل

بأمانبناالخاصةالمالعبمعداتجمیعاستخدامعلى !

التالياألسبوع

● سبتمبر20أسبوع
○ الفحصالتشخیصیةالقراءةجاھزانا

● سبتمبر22األربعاء،
○ الطالبلجمیعمبكروقتإقالةفي

■ 11:45فيطالبالفصلیبدأ
■ تقریباالظھرعنداالبتدائیةالمدرسةتركباصات .

قریبًاجمیًعارؤیتكمإلىنتطلعلدیك.تكونقدأسئلةأيمعالتواصلیُرجى !
جولدكیلي

kgould@akfcs.org
508-854-8400 3618تحویلة


