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Dear Abington Middle School Parents and Guardians,
Tenho o prazer de recebê-lo pela primeira vez para o novo Abington Middle
School. Juntos, temos a incrível boa sorte de abrir uma instalação nova e de ponta e criar uma comunidade
escolar que abraça a oportunidade de fazer do Abington Middle School um ótimo lugar para aprender, ensinar
e crescer.
A fim de proporcionar uma transição confortável para todos, organizamos prazos específicos para famílias,
pais / responsáveis e estudantes para visitar a Escola Secundária de Abington de acordo com o nível de
escolaridade.
Essas visitas de transição de nível de classificação são projetadas para familiarizar os alunos com seus novos
ambientes, no entanto, não são uma oportunidade de se encontrar com professores individuais. As casas
abertas fornecerão aos pais / tutores e estudantes a oportunidade de conhecer os professores do seu filho e
visitar suas salas de aula e espaços de instrução.
Estou ansioso para ver todos vocês tanto nas Visitas de Transição de Nível de Grau quanto na Open House.
Tenha férias de verão seguras e repousantes.
Respeitosamente,
Matthew J. MacCurtain
Diretor
Visitas de transição de nível de classificação para famílias / Pais / Guardiões e estudantes
Visita de transição de 5º grau - segunda-feira, 21 de agosto - 2:00 da tarde - 3:30 da tarde
Visita de transição de 6º grau - segunda-feira, 21 de agosto - 4:00 da tarde - 5:30 da tarde
Visita de transição de grau 7 e abertura do armário - Quinta-feira, 24 de agosto - 2:00 da tarde - 3:30 da tarde
Visita de transição de grau 8 e abertura do armário - quinta-feira, 24 de agosto - 4:00 da tarde - 06: 00h
Abington Middle School Open Houses para Pais / Guardiões e Estudantes
Casa Aberta Graças 5 e 6 - segunda-feira, 28 de agosto, 17:00 da tarde - 19:00
Casa Aberta 7ª e 8ª séries - Quinta-feira, 7 de setembro, 18:00 da tarde - 8:00 da tarde
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