ABINGTON MIDDLE SCHOOL
MARCH 2020 PARENT BULLETIN
DATES TO REMEMBER
March 2 - 6 International Week
March 3 NO SCHOOL AMS Students
March 9 AMS Book Fair Family Shopping Night 5pm-8pm
March 9 PTO Meeting @ 6:30 p.m.
March 9 - 13 AMS PTO Student Book Fair
March 12 Trimester 2 Marking Period Ends
March 12 - 14 AHS Drama Club presents "Mamma Mia" Spring Musical
March 14 Pi Day
March 20 AMS Grs. 5 - 8 Trimester 2 Report Cards Distributed
March 20 Early Dismissal - 11:10 a.m. Breakfast/lunch will be served
March 20 Grade 6 Music Selection Form Due to Classroom Teacher
March 25 Signed Trimester 2 Report Card Envelopes Due Back
March 27 Spring Portrait Day - ONLY students who want photo
taken will be photographed
March 28 Final Gr. 8 Philly payment due
AMS Celebrates International Week March 2nd - 6th
All students are treated to a week of informative and fun activities during International
Week.
ABINGTON PUBLIC LIBRARY
The Abington Public Library is closed to the public through Tuesday, March 3rd while the
Library’s carpeting is replaced. Students who visit the Library after school will need to make other
arrangements during this period.

AMS PTO BOOKFAIR
AMS PTO is having a Family Shopping Night on Monday, March 9th in Rm. 1120 from 5:00 p.m.
until 8:00 p.m. Book Fair Flyers are going home with your students with tips to consider before you
visit. Students will also visit the Book Fair during the week in case you want to send them in with
money.
Happy Reading - AMS PTO

Create an e-wallet for your child - CREATE E-WALLET/CLICK HERE
Sign up to volunteer - VOLUNTEER/CLICK HERE!
RETURNED REPORT CARD ENVELOPES
Parents/Guardians please sign and have your child return their Trimester 2 Report Card envelopes
no later than Wednesday, March 25th to their homeroom teachers.
AMS GRADE 6 GUIDANCE NEWS
Please be aware that all Grade 6 students have received their Grade 7 2020-2021 Music Selection
form. All Grade 6 students should return their signed Music Selection form to their classroom
teacher by March 20, 2020.
AMS GRADE 8 GUIDANCE NEWS
In mid-March, 8th Grade students will be starting the course selection process for Abington High
School. Mrs. McDermod will be meeting with all 8th Graders and will review the course selection
process. 8th Grade students will be given the Grade 9 course offerings for the 2020-2021 Abington
High School Program of Studies. Students are asked to review this book and consider elective
courses for Grade 9. Grade 8 teachers will be recommending students for English, Math, Science,
History and World Language courses based on academic grades, MCAS scores, placement tests
(Spanish only) and course requirements.
In early April, all 8th grade students will meet with Mrs. McDermod and Guidance Counselors
from Abington High School to discuss and make their elective selections. Course selection and
academic level placements will be sent home for parent/guardian review and signature. Mrs.
McDermod is available to help any student or parent/guardians that may have questions.

AMS SPRING PORTRAIT PROCESS - DATE: March 27, 2020
Lifetouch will only be photographing your child if you want their photo taken.
Your child/children will only be photographed if you return the completed order envelope with
your payment by March 27, 2020, unless you order your portraits online at mylifetouch.com enter AMS Picture ID 28909 beforehand. Portrait envelopes will be available in the main office if
you choose to have your student photographed. If you have any questions, please contact the main
office at
(781) 982-2170.
NEWS FROM OUR NURSE
The school nurse will be completing the mandated health screenings for Grade 7 students during
the week of March 23rd through March 27th. If you have any questions, please contact Nurse
Smith at 781-616-2951.

RETURNED PROGRESS/REPORT CARD ENVELOPES
Parents/Guardians please sign and have your child return their Trimester 2 Report Card envelopes
not later than Wednesday, March 25th to their homeroom teacher.
ORDER YOUR YEARBOOKS ONLINE ONLY!
Yearbooks are available for purchase from now until April 28, 2020. Simply go
to www.coffeepond.com, click on the "Order Yearbooks" button and then select "Yearbooks".
Type in the password "amsyearbook" and choose "on-line order". You will then enter the
yearbook ordering page. Once there, simply complete the order form. Yearbooks are $18.00 each
and will be distributed to students the last week of school. Don't miss your opportunity to purchase
an Abington Middle School 2019-2020 Yearbook!
AMS LIBRARY NEWS
Students now have access to over 16,000 free downloadable audio books and e-books that they can
read or listen to on their phone, tablet or school laptop. Visit the APS website and click on AMS
and then click on Library Media Center to begin. Happy reading! If you have any questions, please
email Mrs. London at patricialondon@abingtonps.org.
___________________________________________________________________

ABINGTON MIDDLE SCHOOL
BOLETIM DE PAIS EM MARÇO DE 2020
DATAS A LEMBRAR
2 a 6 de março - Semana Internacional
3 de março - NÃO HAVERÁ AULA PARA ALUNOS DA AMS!
9 de março - Feira do Livro da AMS - Noite de compras para a família 17:00 - 20:00
Reunião da PTO dia 9 de março às 18h30
9 a 13 de março - Feira do Livro do Estudante da AMS PTO
12 de março Termina o período de marcação do trimestre 2
12 a 14 de março - AHS Drama Club apresenta o musical de primavera "Mamma Mia"
14 de março Pi Day
20 de março AMS serie: 5 - 8 Boletins do Trimestre 2 Distribuídos
20 de março Despedimento antecipado – alunos saem as 11h10 Café da manhã / almoço será
servido
20 de março - Formulário de seleção de músicas da série 6 devido ao professor da sala de aula
25 de março Vencimento da devolulcao dos Envelopes assinados do boletim do trimestre 2.
27 de março - Dia do retrato da primavera - SOMENTE alunos que desejam fotos
tirada será fotografado
28 de março Final do pagamento para o passeio a Philadelphia
AMS comemora semana internacional 2 a 6 de março
Todos os alunos recebem uma semana de atividades informativas e divertidas durante a Semana
Internacional.
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ABINGTON

A Biblioteca Pública de Abington está fechada ao público até terça-feira, 3 de março, enquanto o
carpete da Biblioteca é substituído. Os alunos que geralemente visitam a Biblioteca depois da
escola precisarão fazer outros arranjos durante esse período.
AMS PTO BOOKFAIR
O AMS PTO está tendo uma noite de compras em família na segunda-feira, 9 de março, na sala
1120 a partir das 17:00 até 20:00. Os folhetos da Feira do Livro estão voltando para casa com os
alunos, com dicas a serem consideradas antes de
sua visita. Os estudantes também visitarão a Feira do Livro durante a semana, caso deseje enviá-los
com dinheiro para comprar livros
Boa leitura - PTO AMS
ENVELOPES DE RELATÓRIO DE BOLETIM DEVEM SER DEVOLVIDO
Os pais / responsáveis devem assinar e pedir que seu filho devolva os envelopes do Boletim do
Trimestre 2 até quarta-feira, 25 de março, para os professores da sala de aula.
NOTÍCIAS DA ORIENTAÇÃO AMS GRADE 6
Esteja ciente de que todos os alunos da 6ª série receberam seu formulário de seleção de música da
7ª série 2020-2021. Todos os alunos da 6ª série devem devolver o formulário de seleção de música
assinado ao professor em sala de aula até 20 de março de 2020.
NOTÍCIAS DA ORIENTAÇÃO AMS GRADE 8
Em meados de março, os alunos da 8ª série iniciarão o processo de seleção de cursos para a
Abington High School. A Sra. McDermod se reunirá com todos os alunos da 8ª série e revisará o
processo de seleção de cursos. Os alunos da 8ª série receberão as ofertas de cursos da 9ª série para o
Programa de Estudos 2020-2021 da Abington High School. Solicita-se aos alunos que analisem
este livro e considerem os cursos eletivos da 9ª série. Os professores da 8ª série recomendarão aos
alunos os cursos de inglês, matemática, ciências, história e idioma do mundo com base em notas
acadêmicas, notas do MCAS, testes de nivelamento (somente em espanhol) e curso requisitos.
No início de abril, todos os alunos da 8ª série se reunirão com a Sra. McDermod e os Conselheiros
da Orientação da Abington High School para discutir e fazer suas seleções eletivas. A seleção do
curso e as colocações no nível acadêmico serão enviadas para casa para revisão e assinatura dos
pais / responsáveis. A Sra. McDermod está disponível para ajudar qualquer aluno ou pai /
responsável que possa ter dúvidas.
PROCESSO DE RETRATO DE MOLA AMS - DATA: 27 de março de 2020
O Lifetouch só fotografará seu filho se você quiser que a foto seja tirada.
Seus filhos serão fotografados apenas se você devolver o envelope do pedido preenchido com seu
pagamento até 27 de março de 2020, a menos que solicite seus retratos on-line
em mylifetouch.com - digite AMS Picture ID 28909 antecipadamente. Envelopes de retrato estarão
disponíveis no escritório principal se você optar por fotografar o aluno. Se você tiver alguma
dúvida, entre em contato com o escritório principal em (781) 982-2170.
NOTÍCIAS DE NOSSA ENFERMEIRA
A enfermeira escolar completará as avaliações de saúde obrigatórias para os alunos da 7ª série
durante a semana de 23 a 27 de março. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a
enfermeira Smith pelo telefone 781-616-2951.

PROGRESSO DEVOLVIDO / ENVELOPES DE CARTÃO DE RELATÓRIO
Os pais / responsáveis devem assinar e pedir que seu filho devolva os envelopes do Boletim do
Trimestre 2 até quarta-feira, 25 de março, para o professor da sala de aula.
ENCOMENDE SEUS ANOS ONLINE!
Anuários estão disponíveis para compra a partir de 28 de abril de 2020. Basta
acessar www.coffeepond.com, clicar no botão "Encomendar anuários" e selecionar "Anuários".
Digite a senha "amsyearbook" e escolha "on-line order". Você entrará na página de pedidos do
anuário. Uma vez lá, basta preencher o formulário de pedido. Anuários custam US $ 18,00 cada e
serão distribuídos aos alunos na última semana de aula. Não perca a oportunidade de comprar um
Anuário 2019 da Abington Middle School 2019-2020!
NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA AMS
Agora, os alunos têm acesso a mais de 16.000 audiolivros e e-books gratuitos para download que
podem ler ou ouvir em seu telefone, tablet ou laptop escolar. Visite o site da APS e clique em AMS
e, em seguida, clique em Library Media Center para começar. Feliz Leituras! Se você tiver alguma
dúvida, envie um email para a Sra. London em patricialondon@abingtonps.org.

