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18 de Maio de 2022

Prezado(a) estudante do Jardim de Infância e Família,

Seus professores do jardim de infância gostariam de lhe dar as boas-vindas à Abby Kelley Foster. Estamos muito
animados para conhecê-lo e esperamos trabalhar com você e seus colegas de classe. Por favor, note que o
primeiro dia de aula para os alunos do Jardim de Infância será um dia inteiro na quarta-feira, 7 de setembro
de 2022 e os esperamos aqui entre 8:30-8:40 a.m. cada dia. Os alunos serão marcados como atrasados após as
8h45. Por favor, planeje seu transporte de acordo.

O horário atualizado dos ônibus está disponível no site da escola. Se você gostaria de fazer alguma mudança
na demissão de seu filho, por favor entre em contato com a Sra. Jenn Giusto, assistente de diretora, pelo
telefone 508-854-8400 x2628 ou pelo e-mail jgiusto@akfcs.org.

Aqui estão alguns materiais de sala de aula que você precisará levar consigo no primeiro dia de aula.
Lembre-se de etiquetar os artigos pessoais com o primeiro e último nome de seu filho. Por favor, esteja ciente
de que alguns dos materiais são usados diariamente e precisarão ser reabastecidos com frequência. Além
disso, por favor, visite nosso site da escola para sugestões de livros de leitura de verão.

Materiais escolares para estudantes:
- um (1) estojo de lápis de plástico duro
- quatro (4) marcadores pretos “Expo fine tip dry erase markers”
- duas (2) borrachas grandes cor-de-rosa
- oito (8) tubos de cola
- um (1) 1-inch three ring binder de cor branca (para seu Portfólio)
- muda de roupas com o nome de seu filho (por favor inclua camisa, calça, meias e roupa íntima,

não precisa ser uniforme)

O dia de conhecer o professor e a entrega de materiais serão realizados na quinta-feira, 1º de setembro entre 9:00 e
10:30 da manhã. Lembre-se de colocar nome em todos os materiais com o nome de seu filho e professor da sala
de aula para que possam ser entregues na sala de aula correta. Obrigado por sua compreensão.

Se você precisar de informações adicionais, visite nosso site em www.akfcs.org durante todo o verão para
obter informações atualizadas. Estamos muito animados para conhecê-lo e esperamos que você aproveite seu
verão e esteja pronto para começar a escola cheio de energia e entusiasmo!

Sinceramente,
A Equipe do Jardim de Infância
Sra. Michelle Champagne (mchampagne@akfcs.org)
Sra. Tasha Gosselin (tgosselin@akfcs.org)
Sra. Lisa Joslyn (ljoslyn@akfcs.org)
Sra. Lucy Marcil (lmarcil@akfcs.org)
Sra. Cindy Prest (cprest@akfcs.org)
Sra. Kristin Sherwood (ksherwood@akfcs.org)
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Abby Kelley Foster Charter Public School não discrimina com base em raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, origem nacional, orientação sexual, deficiência ou
sem-teto e todos os estudantes têm igual acesso ao programa de educação geral e à gama completa de qualquer programa de educação ocupacional/vocacional oferecido pelo

distrito.
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