Caros Alunos e Pais/Guardiões:

Agosto de 2017

Em nome do corpo docente, funcionários e administração, dou as boas-vindas aos novos e atuais alunos da
Escola Técnica Keefe. Esperamos que o verão tenha servido para se relaxararem e prepararem para o próximo
ano escolar. Em anexo consultem os vários formulários e cartas. Estes são:
1.
2.
3.
4.
**

Calendário Escolar de 2017-2018
Horários dos Ónibus para o ano escolar de 2017-2018
Informação sobre os Esportes do Outono da KT
Folheto do Clube de Booster da KT
Uma cópia do Manual do Aluno será distribuída aos alunos no início do ano escolar.

Todos estes itens, assim como o Compacto dos Pais-Escola do Título I, Carta da Diretora, Proteção do Seguro de
Acidentes para os Alunos, Fome, Informação sobre os Esportes do Outono da KT e o folheto do Clube de Booster
da KT estarão disponíveis para consulta e podem ser descarregados da nossa página na rede. Por favor visite
www.keefetech.org para rever e imprimir a informação. Se preferir uma cópia em papel de todos os formulários
acima mencionados , por favor contate o Escritório Central através do 508-416-2100 ou apanhe um pacote em
pessoa.
Todos os alunos devem comparecer à escola na Segunda-Feira, 28 de Agosto de 2017. A escola comecará
em seguida às 7:33 da manhã.
 Série 9: Compareça no Auditório
 Séries 10, 11 & 12: Apresentem-se no programa vocacional. Os alunos das séries 10 & 12 permanecerão
no programa vocacional e os alunos da série 11 irão transferir-se para a aula do Bloco A, imediatamente
após receberem os seus horários escolares.
Os alunos da série 9 devem comparecer no auditório na Quinta-Feira, 24 de Agosto de 2016, às 7:30 da
manhã, para um program de orientação destinado exclusivamente aos alunos da série 9. O transporte
escolar regular será fornecido no Dia de Apresentação dos Alunos da Série 9 com o encerramento previsto
para as 11:30 da manhã. O almoço será fornecido a todos os alunos.
Agradeço a vossa colaboração como voluntário(a) no Clube de Booster da Keefe Tech. Qualquer colaboração será
muito apreciada, já que o Clube de Booster apoia o nosso Programa de Bolsas para os Séniores, equipes
esportivas e atividades dos alunos.
Se tiver dúvidas ou questões a colocar, por favor contate o Escritório da Diretora através do 508-416-2100.
Antecipamos um ano escolar de sucesso e esperamos ver vocês em breve.
Sinceramente,

Shannon Snow
Diretora

