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Kindergarten 2020-2021
Abington Public Schools offers a developmentally appropriate Kindergarten program designed specifically for
children five to six years of age. An Abington resident with a child who is five years old on or before August
31 of a school year is eligible for Kindergarten. Abington’s Kindergarten program is located at Beaver Brook
Elementary School at One Ralph G. Hamlin Lane. The number of Kindergarten classes is based on the number
of students registered. We look forward to welcoming Abington's Kindergarten students and their families. To
learn more, please go to www.abingtonps.org then click ‘Join Our Mailing List’ at the top corner to sign up for
automated email messages from Beaver Brook Elementary and other Abington public schools.
Full-Day Kindergarten
Our Kindergarten program follows the district’s school system calendar. The School Committee approved
calendar is posted on our website. The first day of Kindergarten is September 8, 2020. Student hours will be
9:00-3:05 with arrival time between 8:45-9:00 am and dismissal time between 3:05-3:15. Admission to
Kindergarten requires submission of the registration application with supporting documents. Kindergarten
includes a recess and a lunch period, as well as a snack time with socialization. It also offers wellness
education (physical education/health), music, reading, writing, math, and meaningful play centers with science
and social studies themes. Kindergarteners are exposed to art, movement, research topics, dramatic play, and
independent learning through center activities. We use the Wonders Reading program and enVision Math
program as part of our core instruction. Focus K2 is our exploratory curriculum which organizes learning into
thematic units such as animal habitats, construction, and community. Students also learn communication and
perseverance skills through Thinking and Feedback time.
Related Services and Programs
Abington offers a wide array of services and staff to support students. Students with special education needs
receive services during the day, according to their Individual Education Plans (IEP) or Service Plans. This
includes Occupational (OT), Physical (PT), and Speech/Language therapies. Students with a first language
other than English may be eligible to receive English Language Learner services so they can acquire English
listening and speaking skills. Beaver Brook has a computer lab and computer carts with convertible laptop
tablets so students can access online programs through a keyboard and/or a touch screen. We have a fulltime registered nurse. Our school psychologist can work with you to address short term social-emotional and
behavioral challenges. We also provide Reading Intervention services for students who are identified as
struggling with early literacy skills. While we have a small library for student use, we encourage you to visit
the Abington Public Library.
Kindergarten Registration
Please call the school at 781.982.2185 to schedule an appointment to register, particularly during the summer
as the office is not regularly open until August 15. Leave a message with your name, child’s name, phone
number, and address. You will need to bring the documents listed on our K registration packet form with you
so we can make copies of them. These include proof of residency, proof of occupancy, birth certificate, and
immunization record. You may print out the registration forms to complete at home to bring with you or come
in to pick them up. In the summer you may stop by to pick up the registration packet in the office MondayThursday between July 10 - August 1 from 9:00-12:00. Students who are in the Abington Early Education
Program as preschoolers, and will be moving up to Kindergarten, still need to be registered for Kindergarten
by their parent or guardian. If your child has special considerations such as allergies, medical condition, or
special education needs; please bring these documents as well so we may put plans in place to meet his/her
needs.

Jardim de Infância 2020-2021
Abington Public Schools oferece um programa de jardim de infância adequado para o desenvolvimento projetado
especificamente para crianças de cinco a seis anos de idade. Um residente de Abington com uma criança que tem
cinco anos de idade em ou antes de 31 de agosto de um ano letivo é elegível para o jardim de infância. O programa
do jardim de infância de Abington é ficado situado na escola elementar do ribeiro do castor em uma pista de Ralph
G. Hamlin. O número de aulas de jardim de infância é baseado no número de alunos inscritos. Estamos ansiosos
para receber os alunos do Jardim de Infância de Abington e suas famílias. Para saber mais, acesse
www.abingtonps.org, em seguida, clique em "Join Our Mailing List" no canto superior para se inscrever para
mensagens de e-mail automatizadas de Beaver Brook Elementary e outras escolas públicas abington.
Jardim de infância de dia inteiro
Nosso programa do jardim de infância segue o calendário do sistema escolar do distrito. O calendário aprovado pelo
Comitê Escolar é publicado em nosso site. O primeiro dia do jardim de infância é 8 de setembro de 2020. O horário
de estudante será das 9h às 3h05, com horário de chegada entre 8h45 e 9h e horário de demissão entre 3h05 e 3h15.
A admissão ao jardim de infância exige a submissão do pedido de inscrição com documentos de apoio. Jardim de
infância inclui um recesso e um período de almoço, bem como uma hora de lanche com socialização. Ele também
oferece educação de bem-estar (educação física / saúde), música, leitura, escrita, matemática e centros de jogo
significativos com ciências e temas de estudos sociais. Kindergarteners são expostos à arte, movimento, temas de
pesquisa, jogo dramático, e aprendizagem independente através de atividades centrais. Usamos o programa Wonders
Reading e o programa enVision Math como parte de nossa instrução básica. Focus K2 é o nosso currículo
exploratório que organiza a aprendizagem em unidades temáticas, como habitats de animais, construção e
comunidade. Os alunos também aprendem habilidades de comunicação e perseverança através do tempo de
pensamento e feedback.
Serviços e programas relacionados
Abington oferece uma ampla gama de serviços e funcionários para apoiar os alunos. Alunos com necessidades de
educação especial recebem serviços durante o dia, de acordo com seus Planos Individuais de Educação (IEP) ou
Planos de Serviço. Isso inclui terapias ocupacionais (OT), físicas (PT) e fonoaudiológicas. Os alunos com uma
primeira língua que não seja o inglês podem ser elegíveis para receber serviços de Aprendizagem da Língua Inglesa,
para que possam adquirir conhecimentos de inglês e compreensão oral. Beaver Brook tem um laboratório de
informática e carrinhos de computador com tablets conversíveis para que os estudantes possam acessar os programas
on-line através de um teclado e / ou tela sensível ao toque. Nós temos uma enfermeira registrada em tempo integral.
Nosso psicólogo escolar pode trabalhar com você para lidar com desafios socioemocionais e comportamentais de
curto prazo. Também fornecemos serviços de Intervenção de Leitura para alunos que estão identificados como tendo
dificuldades com habilidades iniciais de alfabetização. Embora tenhamos uma pequena biblioteca para uso dos
alunos, incentivamos você a visitar a Biblioteca Pública de Abington.
Inscrição no jardim de infância
Por favor, ligue para a escola em 781.982.2185 para agendar um horário para se inscrever, especialmente durante o
verão, pois o escritório não está aberto regularmente até 15 de agosto. Deixe uma mensagem com seu nome, nome
da criança, número de telefone e endereço. Você precisará trazer os documentos listados em nosso formulário de
registro K com você para que possamos fazer cópias deles. Estes incluem comprovante de residência, comprovante
de ocupação, certidão de nascimento e registro de imunização. Você pode imprimir os formulários de registro para
preencher em casa para trazer com você ou entrar para buscá-los. No verão, você pode fazer uma parada para pegar
o pacote de registro no escritório de segunda a quinta-feira, entre 10 de julho e 1 de agosto, das 9:00 às 12:00. Os
alunos que estão no Programa de Educação Infantil de Abington como pré-escolares, e estarão mudando para o
Jardim de Infância, ainda precisam ser registrados para o Jardim de Infância por seus pais ou responsáveis. Se o seu
filho tiver considerações especiais, como alergias, condição médica ou necessidades de educação especial; Por
favor, traga esses documentos também para que possamos implementar planos para atender às suas necessidades.

Este foi traduzido pelo Google Translator, por favor, desculpe quaisquer erros.

