
AKFCS Elementary Update
For families / September 26, 2021

Academic Recovery
Part of our focus this year is academic recovery. The Pandemic has left students in our
school, Massachusetts, the country, and the globe with unknown challenges.  One way
that we are going to identify the specific needs of our kindergarten through third grade
students is through beginning of the year diagnostics.  Our students finished all of these
assessments last week. Educators will spend the next week determining areas of strength
and weakness, and creating individualized learning paths for students.

On Friday...
We lost power at the Elementary School last Friday, but students still had access to all of
the essentials. Thanks to some amazing teachers and students, instruction continued on
seamlessly! Students spent the time working off-screen on paper and pencil tasks. It was
exciting to see how quickly everyone adapted to a change in routine.

Reminders/In the Know
● All students should be dropped off in the front of the building. When entering

from New Bond Street, please drive past the Elementary and Middle School, and
take a right to loop around and join the drop-off line. We appreciate your help
with keeping the bus lane safe and clear!

● Masks should be solid color. If a student comes to school wearing one with
designs, they will be given a disposable mask to change into.

● Please label or use a permanent pen or marker to write students names in their
jackets, sweaters, and sweatshirts.

Next Week
● Wednesday, September 29th

○ 5:00-6:30-Stay and Play with the PTO
● Thursday, September 30th

○ 5:30-6:30-Watch Dogs Zoom Event
● Friday, October 1st

○ 1st Student Dress Down Day
○ $1.00 fee goes to support the EL department

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 / 26 de septiembre de 2021

Recuperación académica
Parte de nuestro enfoque este año es la recuperación académica. La pandemia ha dejado
a los estudiantes de nuestra escuela, Massachusetts, el país y el mundo con desafíos
desconocidos. Una forma en que vamos a identificar las necesidades específicas de
nuestros estudiantes de jardín de infantes a tercer grado es a través de diagnósticos de
comienzo de año. Nuestros estudiantes terminaron todas estas evaluaciones la semana
pasada. Los educadores pasarán la próxima semana determinando las áreas de fortaleza
y debilidad, y creando caminos de aprendizaje individualizados para los estudiantes.

El viernes ...
Perdimos el suministro eléctrico en la escuela primaria el viernes pasado, pero los
estudiantes aún tenían acceso a todos los elementos esenciales. Gracias a algunos
maestros y estudiantes increíbles, ¡la instrucción continuó sin problemas! Los
estudiantes pasaron el tiempo trabajando fuera de la pantalla en tareas de papel y lápiz.
Fue emocionante ver lo rápido que todos se adaptaron a un cambio de rutina.

Recordatorios/ In the Know
● Todos los estudiantes deben dejarse en el frente del edificio. Al ingresar desde

New Bond Street, pase por la escuela primaria y secundaria y gire a la derecha
para dar la vuelta y unirse a la línea de llegada. ¡Agradecemos su ayuda para
mantener el carril del autobús seguro y despejado!

● Las máscaras deben ser de color sólido. Si un estudiante llega a la escuela con uno
con diseños, se le dará una máscara desechable para que se la cambie.

● Por favor etiquete o use un bolígrafo o marcador permanente para escribir los
nombres de los estudiantes en sus chaquetas, suéteres y sudaderas.

La próxima semana
● Miércoles 29 de septiembre

○ 5: 00-6: 30-Quédese y juegue con el PTO
● Jueves, 30 de septiembre

○ 5: 30-6: 30-Evento Zoom de Watch Dogs
● Viernes, 1 de octubre 1º

○ Día de vestimenta informal para estudiantes La
○ tarifa de $ 1.00 se destina a apoyar al departamento de EL.

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



Atualização primária do AKFCS
para famílias / 26 de setembro de 2021

Recuperação acadêmica
Parte de nosso foco neste ano é a recuperação acadêmica. A Pandemia deixou alunos em
nossa escola, Massachusetts, o país e o mundo com desafios desconhecidos. Uma forma
de identificarmos as necessidades específicas do nosso jardim de infância até os alunos
da terceira série é por meio de diagnósticos de início de ano. Nossos alunos concluíram
todas essas avaliações na semana passada. Os educadores passarão a próxima semana
determinando áreas de força e fraqueza e criando caminhos de aprendizagem
individualizados para os alunos.

Na sexta-feira ...
Perdemos energia no Ensino Fundamental na última sexta-feira, mas os alunos ainda
tiveram acesso ao essencial. Graças a alguns professores e alunos incríveis, a instrução
continuou perfeitamente! Os alunos passaram o tempo trabalhando fora da tela em
tarefas de papel e lápis. Foi emocionante ver como todos se adaptaram rapidamente a
uma mudança de rotina.

Lembretes/ In the Know
● Todos os alunos devem ser deixados na frente do prédio. Ao entrar pela New Bond

Street, passe pela Elementary and Middle School e vire à direita para contornar e
entrar na fila de desembarque. Agradecemos sua ajuda para manter a faixa de
ônibus segura e desimpedida!

● Masks devem ser de cor sólida. Se um aluno vier para a escola usando uma com
desenhos, ele receberá uma máscara descartável para vestir.

● Por favor, rotular ou usar uma caneta permanente ou marcador para escrever
estudantes nomes em suas jaquetas, blusas e camisolas.

Próxima semana
● , quarta-feira, 29 de setembro

○ 5h00-6h30-Fique e brinque com o PTO
● Quinta-feira, 30 de setembro

○ 5h30-6h30-Watch Dogs Zoom Event
● Sexta-feira, 1outubro, 1º dia de

○ ° devestimenta do aluno
○ $ 1,00 da taxa para apoiar o departamento de EL.

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 Tiểu Học AKFCSĐình
Dành Cho Gia/ Ngày 26 Tháng Chín, 2021

Phục Hồi Học Tập
Một phần trọng tâm của chúng ta trong năm nay là phục hồi học tập. Đại dịch đã để lại cho
học sinh trường học của chúng tôi, Massachusetts, đất nước và toàn cầu với những thách
thức chưa được biết đến. Một cách mà chúng tôi sẽ xác định các nhu cầu cụ thể của học sinh
mẫu giáo đến lớp ba là thông qua chẩn đoán đầu năm. Học sinh của chúng tôi đã hoàn
thành tất cả các bài đánh giá này vào tuần trước. Các nhà giáo dục sẽ dành tuần tới để xác
định điểm mạnh và điểm yếu, đồng thời tạo ra các lộ trình học tập cá nhân cho học sinh.

Vào Thứ Sáu ...
Chúng tôi bị mất điện tại Trường Tiểu Học vào Thứ Sáu tuần trước, nhưng học sinh vẫn có
thể tiếp cận với tất cả những thứ cần thiết. Cảm ơn một số giáo viên và sinh viên tuyệt vời,
việc hướng dẫn tiếp tục diễn ra liền mạch! Học sinh dành thời gian làm việc ngoài màn
hình trên giấy và bút chì. Thật thú vị khi thấy mọi người thích nghi nhanh như thế nào với
sự thay đổi trong thói quen.

Nhắc nhở/ In the Know
● Tất cả học sinh phải được đưa ra trước tòa nhà. Khi đi vào từ Phố New Bond, vui lòng

lái xe qua Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, rẽ phải để đi vòng quanh và tham gia
vào hàng trả khách. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn trong việc giữ cho
làn đường xe buýt được an toàn và thông thoáng!

● Masks nên có màu đồng nhất. Nếu một học sinh đến trường mặc một chiếc có thiết
kế, họ sẽ được phát một chiếc khẩu trang dùng một lần để thay.

● Vui lòng dán nhãn hoặc sử dụng bút hoặc bút dạ cố định để viết tên học sinh trong
áo khoác, áo len và áo nỉ của các em.

Tuần tới
● Thứ 4, ngày 29 tháng 9

○ 5: 00-6: 30-Ở lại và chơi với PTO
● Thứ năm, ngày 30 tháng 9

○ 5: 30-6: 30-Sự kiện thu phóng Watch Dogs
● Thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 Ngày1 tháng 10

○ Trang phục Học sinh
○ Lệ phí $ 1,00 được dùng để hỗ trợ bộ phận EL

Vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi mong được gặp lại tất cả các bạn sớm nhất!
Kelly Gould
kgould@akfcs.org
508-854-8400 máy lẻ 3618



لبرنامجاألوليالتحدیث AKFCS
2021سبتمبر26/للعائالت

األكادیميالتعافي

تحدیاتیواجھونوالعالم،والبلد،وماساتشوستس،مدرستنافيالطالبالوباءتركلقداألكادیمي.التعافيھوالعامھذاتركیزنامنجزء
أنھىالعام.بدایةفيالتشخیصھيالثالثالصفحتىالروضةلطالبالخاصةاالحتیاجاتبھاسنحددالتيالطرقإحدىمعروفة.غیر

تعلممساراتوإنشاءوالضعفالقوةمجاالتتحدیدفيالمقبلاألسبوعالمعلمونسیقضيالماضي.األسبوعالتقییماتھذهجمیعطالبنا
للطالبفردیة .

الجمعةیوم ...
بعضبفضلاألساسیات.جمیعإلىالوصولعلىقادرینزالواماالطالبلكن،الماضيالجمعةیوماالبتدائیةالمدرسةفيالسلطةفقدنا

والقلمالورقمھامعلىالشاشةخارجالعملفيالوقتالطالبقضىبسالسة!التعلیماتاستمرت،الرائعینوالطالبالمدرسین
الروتینفيالتغییرمعالجمیعتكیفسرعةمدىنرىأنالمثیرمنكانالرصاص. .

"اعرفبرنامجفي/التذكیرات
● منالدخولعندالمبنى.أمامالطالبإنزالیتمأنیجبالطالب"كل New Bond Street ، المدرسةبعدالقیادةیرجى

ممرعلىالحفاظفيمساعدتكنقدرنحناإلنزال.خطإلىواالنضمامااللتفاففيالحقواتخاذ،والمتوسطةاالبتدائیة
وواضًحاآمنًاالحافالت !

● یمكنقناًعاإعطاؤهفسیتم،تصمیماتذاتواحدةمرتدیًاالمدرسةإلىالطالبجاءإذاواحد.بلوناألقنعةتكونأنیجب
لتغییرهمنھالتخلص .

● وبلوزاتھموستراتھمستراتھمفيالطالبأسماءلكتابةدائمتحدیدقلمأوقلماستخدامأوتسمیةیرجى .

القادماألسبوع

● سبتمبر29،األربعاء
○ 5: 00-6: 30- معواللعبالبقاء PTO

● سبتمبر30،الخمیس
○ 5: 30-6: 30-Watch Dogs Zoom Event

● أكتوبرمناألول،الجمعة ،
○ 1st Student Dress Down Day
○ $ 1.00 قسمالدعمرسومستذھب EL

قریبًاجمیًعارؤیتكمإلىنتطلعلدیك.أسئلةأيمعالتواصلبرجاء !
جولدكیلي

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


