
  

  

AKFCS   Fall   Recap   2021   
Trang   của   Hiệu   trưởng   
Xin   chào   các   gia   đình,   

Đây   là   một   năm   rất   quan   trọng   đối   với   học   sinh   của   chúng   tôi.   Các   giáo   viên   đã   rất   ngạc   
nhiên   trước   sự   hào   hứng   của   học   sinh   khi   được   trở   lại   trường   học   với   bạn   bè   và   giáo   viên   
của   mình.   Sự   trở   lại   bình   thường   này   đi   kèm   với   những   thách   thức   bẩm   sinh   của   chính   nó.   
Việc   học   bị   gián   đoạn   và   các   thói   quen   bị   gián   đoạn.   Tất   cả   các   gia   đình   đều   phải   đối   mặt   với   
những   khó   khăn   của   riêng   họ   khi   họ   cân   bằng   giữa   công   việc,   trường   học   và   chăm   sóc.   Đây   
là   những   lý   do   giải   thích   cho   các   lĩnh   vực   tập   trung   rất   rõ   ràng   của   chúng   ta   trong   năm   nay:   
phục   hồi   học   tập   và   học   tập   cảm   xúc   xã   hội.     

Bạn   có   thể   nhận   được   một   lá   thư   nói   rằng   con   bạn   đang   nhận   được   các   dịch   vụ   can   thiệp.   
Các   bài   học   nhóm   nhỏ   này   được   nhắm   mục   tiêu   để   giúp   học   sinh   của   bạn   trong   lĩnh   vực   
cần   thiết   chính   xác   của   họ.   Một   số   học   sinh   có   thể   tham   gia   các   bài   học   toán,   trong   khi   
những   học   sinh   khác   đang   rèn   luyện   kỹ   năng   đọc   của   mình.   Các   nhóm   mà   học   sinh   được   
xếp   vào   được   xác   định   bằng   cách   xem   bài   tập   trên   lớp,   tham   khảo   ý   kiến     của   giáo   viên   và   
kết   quả   học   tập   của   học   sinh   trong   bài   kiểm   tra   chẩn   đoán   của   chúng   tôi.     

Xin   lưu   ý   rằng   vị   trí   của   học   sinh   có   thể   thay   đổi   tùy   thuộc   vào   những   gì   họ   đang   học   trong   
lớp   và   sự   tiến   bộ   mà   họ   đang   đạt   được   để   đạt   được   mục   tiêu   của   mình.   Nếu   bạn   có   bất   kỳ   
câu   hỏi   nào   về   nhóm   của   con   bạn   và   lý   do   tại   sao,   vui   lòng   liên   hệ   với   giáo   viên   của   con   bạn!     

Học   tập   về   tình   cảm-xã   hội   bao   gồm   việc   xây   dựng   các   kỹ   năng   cá   nhân   về   nhận   thức   bản   
thân,   tự   quản   lý,   nhận   thức   xã   hội,   xây   dựng   mối   quan   hệ   và   ra   quyết   định   có   trách   nhiệm.   
Những   kỹ   năng   này   giúp   học   sinh,   (và   tất   cả   chúng   ta),   có   khả   năng   đối   phó   với   căng   thẳng,   
lo   lắng   và   thách   thức   tốt   hơn.      

Năm   nay,   học   sinh   của   chúng   tôi   sẽ   tiếp   tục   xây   dựng   những   kỹ   năng   này   thông   qua   việc   
triển   khai   Lớp   học   thích   ứng,   bao   gồm   những   việc   như   bắt   đầu   mỗi   ngày   với   một   cuộc   họp   
cộng   đồng   và   các   hệ   quả   hợp   lý   khi   thích   hợp.   Chúng   tôi   cũng   đã   thêm   một   lớp   SEL   mới   do   
cô   Hendricks   phụ   trách.   Hãy   để   ý   các   bản   tin   của   cô   ấy!     

Đó   là   một   khởi   đầu   tuyệt   vời   cho   năm   học   mới   này,   và   tôi   mong   đợi   những   gì   còn   lại   của   
năm   học   này   sẽ   mang   lại!   

  

Trân   trọng,   

Kelly   Gould   

kgould@akfcs.org   

Ext.   3618   

  

  

mailto:kgould@akfcs.org
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Always   Learning   

Mẫu   giáo   
Tháng   10   là   một   tháng   bận   rộn   với   rất   nhiều   việc   học.   Chúng   tôi   rất   tự   hào   về   các   học   sinh   
mẫu   giáo   của   chúng   tôi   khi   các   em   đã   hoàn   thành   xuất   sắc   bài   đọc   và   chẩn   đoán   iReady   
đầu   tiên   của   mình!   Những   đứa   trẻ   mẫu   giáo   của   chúng   tôi   đã   bận   rộn   với   việc   đếm,   so   sánh   
các   con   số   và   học   cách   phân   tích   các   con   số   trong   tháng   này.   Nhiều   lớp   học   đã   họp   với   các   
nhóm   nhỏ   để   thực   hiện   các   hoạt   động   toán   và   đọc   thực   hành.   Về   khoa   học,   chúng   tôi   đã   
khám   phá   ra   táo   và   bí   ngô   và   chúng   tôi   đang   hoàn   thành   một   đơn   vị   về   cây   cối   và   các   mùa.   
Chúng   tôi   mong   chờ   một   tháng   đầy   niềm   vui   khác!   Hãy   nhớ   đăng   ký   tham   gia   hội   nghị   vào   
tháng   11   nếu   bạn   chưa   làm   như   vậy,   chúng   tôi   rất   vui   được   gặp   trực   tiếp   bạn!   Khi   thời   tiết   
bắt   đầu   mát   hơn,   vui   lòng   dán   nhãn   tất   cả   áo   khoác,   áo   len,   áo   khoác,   mũ,   găng   tay   và   găng   
tay.   

Lớp   1   
Các   học   sinh   lớp   1   đã   rất   bận   rộn   trong   suốt   tháng   10!   Tất   cả   chúng   tôi   đã   làm   việc   rất   chăm   
chỉ.   Trong   toán   học,   chúng   tôi   đã   thực   hành   các   đối   tác   số   của   chúng   tôi   cho   10,   cộng   và   
trừ,   và   gần   đây   đã   bắt   đầu   làm   việc   với   các   bài   toán   đố!   Hãy   chắc   chắn   rằng   bạn   đang   thực   
hành   những   sự   kiện   toán   học   đó   ở   nhà   với   học   sinh   của   bạn   để   cải   thiện   sự   trôi   chảy   của   họ   
trong   các   kỹ   năng   đó!   Trong   ELA,   chúng   tôi   đã   thực   hành   trộn   các   từ   với   đồ   thị,   và   cũng   chỉ   
mới   bắt   đầu   các   chữ   cái   thưởng.   Chúng   tôi   đã   viết   các   câu   hoàn   chỉnh   và   sử   dụng   các   từ   kết   
hợp   để   kết   nối   hai   ý   tưởng   khác   nhau   trong   một   câu!   Một   số   học   sinh   thậm   chí   đã   viết   
nhiều   hơn   một   câu!   Vui   lòng   yêu   cầu   học   sinh   của   bạn   tiếp   tục   thực   hành   các   từ   nhìn   của   
họ   ở   nhà.   Trong   khoa   học,   chúng   tôi   đã   trồng   một   số   loại   cỏ,   tạo   ra   các   hồ   cạn   với   những   
con   bọ   trong   đó   và   nói   về   động   vật.   Chúng   tôi   đã   tìm   hiểu   về   cách   tất   cả   các   sinh   vật   phát   
triển   và   so   sánh   con   cái   với   động   vật   bố   mẹ   của   chúng.   Chúng   tôi   sẽ   có   các   cuộc   họp   phụ   
huynh   vào   tháng   11   và   chúng   tôi   rất   nóng   lòng   được   gặp   trực   tiếp   tất   cả   các   bạn!   Hãy   chắc   
chắn   để   tìm   thông   tin   từ   giáo   viên   của   con   bạn   về   việc   đăng   ký   và   thời   gian!   

Lớp   2   
Các   em   học   sinh   lớp   2   đã   chăm   chỉ   học   tập   trong   tháng   10!   Trong   toán   học,   chúng   tôi   giải   
các   bài   toán   đố   có   hai   bước   phức   tạp   và   bắt   đầu   với   phép   cộng   hai   chữ   số.   Chúng   tôi   đang   
trở   thành   nhà   toán   học!   Mời   các   em   tiếp   tục   luyện   tập   các   phép   tính   cộng   trừ   ở   nhà.   Ở   ELA,   
chúng   tôi   đã   luyện   tập   rất   nhiều   ngữ   âm,   bao   gồm,   âm   thanh,   hậu   tố   và   từ   đa   âm.   Chúng   
tôi   cũng   đã   viết   một   số   đoạn   văn   chi   tiết   với   các   từ   chuyển   tiếp   bằng   văn   bản.   Cuối   cùng,   
chúng   ta   đã   tìm   hiểu   về   mục   đích   chính   của   một   văn   bản.   Xin   cho   học   sinh   tiếp   tục   đọc   ở   
nhà   và   luyện   tập   các   từ   chỉ   thị   giác.   Chúng   tôi   đã   bắt   đầu   đơn   vị   khoa   học   của   mình   về   chất   
rắn   trong   tháng   này.   Chúng   tôi   đã   tìm   hiểu   về   các   đặc   tính   của   các   chất   rắn   khác   nhau.   
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Chúng   tôi   cũng   xây   dựng   các   tháp   và   cầu   bằng   cách   sử   dụng   nhiều   loại   vật   thể   rắn   khác   
nhau.   Đó   là   rất   nhiều   niềm   vui!   Học   bạ   và   họp   phụ   huynh   sẽ   diễn   ra   vào   tháng   11.   Chúng   
tôi   rất   vui   mừng   được   gặp   trực   tiếp   bạn   tại   các   hội   nghị   vào   tháng   11.   Vui   lòng   liên   hệ   với   
giáo   viên   của   con   bạn   nếu   bạn   có   bất   kỳ   câu   hỏi   nào.     

Lớp   3   
Tháng   10   là   một   tháng   bận   rộn   đối   với   các   bạn   học   sinh   lớp   3!   Trong   môn   toán,   học   sinh   
được   làm   quen   với   phép   nhân   và   bắt   đầu   làm   các   câu   đố   về   phép   nhân   hai   lần   một   tuần.   
Hãy   giúp   con   bạn   nắm   vững   các   phép   nhân   bằng   cách   giúp   chúng   làm   bài   tập   về   nhà   mỗi   
tối.   Trong   ELA,   học   sinh   lớp   ba   đã   học   cách   viết   một   đoạn   văn   hoàn   chỉnh   với   một   câu   chủ   
đề,   ba   chi   tiết   hỗ   trợ   và   một   câu   kết   luận.   Vì   chúng   tôi   ở   giữa   các   đơn   vị   nghiên   cứu   xã   hội   
trong   tháng   này,   khối   nghiên   cứu   xã   hội   đã   được   sử   dụng   trong   thời   gian   ELA   kéo   dài,   các   
nhóm   đọc   có   hướng   dẫn   và   nhóm   dạy   lại   toán   cho   những   học   sinh   gặp   khó   khăn   với   việc   
làm   tròn,   cộng   và   trừ   khi   tập   hợp   lại.   Khoa   học   đã   rất   thú   vị   ở   lớp   ba   trong   tháng   này   khi   
chúng   tôi   kết   thúc   đơn   vị   Nước   và   Khí   hậu   với   một   dự   án   phòng   chống   lũ   lụt.   Học   sinh   đã   có   
cơ   hội   làm   việc   theo   nhóm   để   xây   dựng   một   ngôi   nhà   lego   có   thể   chịu   được   nước   lũ!   Chúng   
tôi   mong   được   gặp   phụ   huynh   tại   các   buổi   họp   Phụ   huynh   /   Giáo   viên   sắp   tới   diễn   ra   vào   
ngày   22/11   và   23/11.   Hãy   nhớ   đăng   ký   vào   một   khoảng   thời   gian   để   gặp   giáo   viên   trong   lớp   
của   con   bạn.   

biêt́   
  

Tin   tức   Y   tá   được   
Tháng   10   là   một   tháng   rất   bận   rộn.   Bước   sang   những   tháng   lạnh   hơn,   vui   lòng   đảm   bảo   học   sinh   của   bạn   
ăn   mặc   phù   hợp   với   thời   tiết   và   tất   cả   các   vật   dụng   đều   được   dán   nhãn.   Việc   khám   sàng   lọc   về   Thị   lực   &   
Thính   giác   (Lớp   1-3)   bắt   buộc   của   tiểu   bang   sẽ   sớm   bắt   đầu,   và   BMI   cho   Lớp   1   sẽ   bắt   đầu   vào   giữa   tháng   
11.   Nếu   bạn   muốn   chọn   không   tham   gia   sàng   lọc   BMI   cho   học   sinh   lớp   1   của   mình,   vui   lòng   thông   báo   
bằng   văn   bản   cho   tôi   trước   ngày   15/11/21.     

Như   mọi   khi,   vui   lòng   liên   hệ   với   chúng   tôi   nếu   bạn   có   bất   kỳ   câu   hỏi   hoặc   thắc   mắc   nào.   Y   tá   Melissa   
Joubert   508-854-8400   x3604   Mjoubert@akkcs.org   

  

  

Góc   của   cô ́  vâń   hướng   dẫn   
Trong   tháng   10,   chúng   tôi   có   WatchDOG   đầu   tiên   của   chúng   tôi   (bố   của   những   học   sinh   
giỏi)   tình   nguyện   trong   một   ngày,   dành   thời   gian   trong   lớp   học   của   học   sinh,   giúp   đỡ   tất   cả   
các   lớp   và   là   một   hình   mẫu   tích   cực.   Cảm   ơn   Peter   Anderson   vì   đã   khởi   đầu   năm   mới   của   
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chúng   tôi!   Nếu   bạn   muốn   trở   thành   một   WatchDOG   và   chưa   đăng   ký,   vui   lòng   gọi   Kate   
Stockwell   theo   số   508-854-8400   x3647   hoặc   sử   dụng   liên   kết   đăng   ký:   
https://signup.com/go/iGNpZOh   

  

SEL   Thành   công!   
Trong   vài   tháng   đầu   tiên,   học   sinh   biết   rằng    Học   Xã   hội   và   Cảm   xúc    là   học   cách   hiểu   và   
kiểm   soát   cảm   xúc   của   chúng   ta,   đồng   thời   hiểu   và   giúp   đỡ   người   khác.   Họ   học   được   rằng   
chánh   niệm   đang   chú   ý   đến   trải   nghiệm   của   họ.   Để   giữ   bình   tĩnh,   học   sinh   thực   hành   hít   
thở   sâu,   căng   và   thả   lỏng   các   cơ,   hình   dung   một   nơi   hạnh   phúc   và   nói   những   lời   tử   tế   với   
bản   thân.   Họ   đã   học   các   bước   để   giải   quyết   xung   đột   và   thực   hành   sử   dụng   các   bộ   lọc   xã   
hội   để   giao   tiếp   tử   tế   và   trung   thực   bằng   cách   biến   những   suy   nghĩ   không   tốt   thành   những   
lời   nói   tử   tế.   Họ   cũng   học   được   quy   tắc   vàng:   Nếu   bạn   không   có   gì   hay   để   nói,   thì   đừng   nói   
gì   cả!   Để   giúp   tập   trung   sự   chú   ý,   học   sinh   đã   thực   hành   sử   dụng   cách   thở   sâu   và   tự   nói   
chuyện   (“hít   vào,   thở   ra”   và   “tập   trung”)   để   đưa   họ   trở   lại   thời   điểm   hiện   tại.   Yêu   cầu   con   bạn   
chỉ   hoặc   giải   thích   điều   gì   đó   mà   chúng   đã   học   được!   

Tham   gia   

PTO   
Tham   gia   PTO   cho    Cuộc   họp   tháng   11   vào   Thứ   Hai,   ngày   8   tháng   11.    Các   cuộc   họp   được   
tổ   chức   vào   ngày   Zoom,   xin   vui   lòng   tham   gia   với   chúng   bắt   đầu   lúc   06:30   

Thông   tin   Hội   nghị:     

Tham   gia   Hội   nghị   Phóng   

https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09   
  

họp   ID:   986   9592   1985   

Passcode:   299.016   

  

Để   tham   gia   qua   điện   thoại:   1-929-205-6099     
Mã   số   cuộc   họp:   986   9592   1985   

  

  

  

https://signup.com/go/iGNpZOh
https://akfcs-org.zoom.us/j/98695921985?pwd=UGpxUnhIemxnMGlXZktqQjgweVZpdz09
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Lễ   kỷ   niệm   
  

Tính   cách   
Mỗi   tuần,   giáo   viên   đề   cử   một   thành   viên   trong   lớp   của   họ   đã   nêu   gương   về   nhân   cách   của   
tháng.   Tính   cách   của   tháng   mười   đức   tính   là    Sự   thật .   Dưới   đây   là   danh   sách   những   người   
chiến   thắng   trong   tháng   10.   Những   học   sinh   này   được   công   nhận   trong   lớp   chủ   nhiệm   của   
họ   và   cũng   có   thêm   một   giờ   giải   lao   vào   thứ   Năm   của   tuần   được   đề   cử   của   họ.     

Một   định   nghĩa   đơn   giản   về    Chân   lý     là   nói   chính   xác   phù   hợp   với   thực   tế   hoặc   thực   tế.     

  
Số   nhân   vật   tháng   10   Người   thắng   cuộc   

Tuần   1   
  

Mẫu   giáo   
Jayliany   Miranda   
Amari   Clark     
Dustin   Dodoo     
Ahmad   Roberts   
Janice   Aggrey     
Neveah   Williams     
  

Lớp   một     
Emmanuella   Frimpong     
Jaiden   Kasozi   
Christina   Gyan   
Zaria   Shehata     
Gerald   Amoah   
Melissa   Amoako   
  

Second   Grade   
Tyler   Danh   
Elnathan   Mobindo   
Madison   Burns   
Gabriel   Rodriguez   
Aiden   Kroma   
Cherish   Sam   
  

Third   Grade     
Erica   Maasanah   Dery   
Nathaniel   Bosompem   
Isaiah   Frimpong     
Arianna   Gachuhi   

Tuần2   
  

Mẫu   giáo   
Dominic   Nunez   
Kamiel   Thomoson   
Elijah   Clarence   
Jaiden   Encarnacion   
  

First   Grade     
Vidania   Rodriguez   
Cameron   Teixeira     
Deitrick   Boakye-Ansah     
Shelby   Frimpong     
Jorge   Jimenez   III     
Evita   Boachie     
  

Hạng   hai   
Damian   Hernandez  
Arianna   Garcia   
Ivana   Cepeda   Nieves   
Jeremy   Asare-Mensah     
Xander   Lim     
Louis   Amoako-Mensah   
  

Hạng   ba     
Ezra   Baafi   
Marsha   Zeno   
Reynaliz   
Perez-Martinez   
Ganiyahly   Perez   
Lucas   Tang   
Sophia   Grace   

Tuần   3   
  

Mẫu   giáo   
Mila   Fontanes     
Henry   Maragh     
Helena   Ramires     
Joshua   Tetteh   Owusa   
Nortey   Jr     
Armando   Nivar     
Melanie   Jimenez     
  

Lớp   1     
Kyrsten   Sam    
Kayla   Boateng     
Alains   Saint   Fort   
SheldonIso     
Lilah   
Wisner     
  

Lớp   2   
Daniel   Colon     
Jeremy   
Owusu-Aboagye   
Casey   Ihesiene   
Talia   Mejia     
Josephine   Truong     
Iker   Rodriguez     
  

Lớp   Ba     
Zipporah   
Sarfo-Fordjour   

Tuần   4   
  

Mẫu   giáo   
Vanessa   Willie     
Ashlyn   Doty     
Jasiel   Kuteesa     
Samuel   Osei   Sarpong   
Michelle   Tacki   -   Yaoboi   
  

Đầu   Lớp     
  Samuel   Silva     
Kara   Donaldson    
Michelle   Enchill     
Jonathan   Rodriguez   
Benjamin   Ayeh     
Arianna   Hultquist     
  

Second   Grade   
Jacob   Bourogaa   
Paisley   Malarney   
David   Acquah     
Kelly   Coleman     
Noelle   Adugyamfi     
Asiel   Boadu   
  

Third   Grade     
Nassir   Elmaola     
Mimian   Lê   
Jayden   Wright   
Juliana   Babaoye   
Elijah   Giblin   
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Bạn   có   biết   ...   

Một   cách   mà   bạn   có   thể   mang   việc   học   về   cảm   xúc   xã   hội   trở   về   nhà   là   cùng   nhau   sáng   tạo.   
Ví   dụ   về   các   nhiệm   vụ   sáng   tạo   bao   gồm   nấu   ăn   hoặc   làm   bánh   cùng   nhau,   xếp   hình,   tô   
màu   hoặc   các   dự   án   nghệ   thuật,   chơi   trò   chơi   trên   bàn   hoặc   cùng   nhau   viết   một   bài   thơ   
hoặc   một   bài   hát.     

10   Cách   Cha   Mẹ   Có   Thể   Mang   Việc   Học   Về   Tình   Cảm-Xã   Hội   Về   Nhà   

  

  

Liam   Borges     
EileenBosompem     
  

Anderson   
  

Alexandra   Salinas   
Meyer   Ihesiene     
Trenton   Reynolds     
Wesley   Ukpong   
Arianna   Gachuhi   

Brian   Anku   
  

https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home

