ARMS Guia do final do ano
da 8ª série
Tudo que você precisa saber
Parabéns aos nossos alunos da oitava série prestes a partir da ARMS!!! Vários eventos estão
planejados para o final do ano.
Este lembrete é para:
-

Ajudá-lo a planejar o final do ano compartilhando datas e detalhes dos principais
eventos
Garantir que seu filho retorne as devidas permissões e taxas (ou solicitação de bolsas)
Ajudar Food Services a estimar o volume de almoço nos dois últimos meio dias de aula

O Que

Quando e Onde

Quem deve atender

O que os pais e
responsáveis devem
fazer:

Viagem de campo da
Ciência UMass

Qua. 13 de junho

Alunos da oitava série

Assine o formulario de
permissão e retorne
imediatamente. Não há
custo.

Alunos da oitava série

1. Assine o formulário
de permissão e retorne
imediatamente.

9:00 - 14:00
Laboratórios de
Ciências UMass

Mill River Field Trip e
Piquenique

Qu.i 14 de junho
7h45 - 14h20

2. Escreva um cheque
para o PGO ou solicite
uma bolsa de estudos
3. Envie a criança para
a escola como de
costume.

Celebração e Dança da
Oitava Série

Colegial

Deixe seu filho na
Escola secundária
regional de Amherst

Das 7:00 às 21:00

Entrada ao lado da

Sex. 15 de junho

Alunos da oitava série

escola às 19 horas.
O evento acontecerá
no refeitório.
A retirada é às 9 da
noite.

Cerimônia de
despedida

Qui 21 de junho
Auditório ARMS 9: 1511: 30 AM

Estudantes e suas
famílias

1. Envie a criança para
a escola como de
costume
2. Participe do evento

Almoço Últimos Dias de Terça a quinta. 19 a 21
Escola
de junho
7h45 - meio-dia

Alunos das Sétima e
Oitava séries.

Envie a criança para a
escola como de
costume.
Deixe-nos saber se o
seu filho vai almoçar na
ARMS, preenchendo e
devolvendo o "almoço
em ARMS: Sim ou
Não?"

O Picnic no Mill River é um dia de atividades divertidas, incluindo natação e jogos, organizado pelo PGO
e pela equipe, com alimentos fornecidos tanto pelo PGO tais como por empresas da região. A cidade de
Amherst abre a Piscina do Mill River mais cedo para este evento - embale um traje de banho e toalha se
o seu filho planeja nadar - assim como protetor solar e repelente de insetos. Os estudantes serão
levados para o Mill River de ônibus às 9:30 e retornarão a escola ARMS às 14:00.

Celebração e Dança da Oitava Série, realizada na escola, é uma celebração que acontecerá a noite, e
incluirá um DJ, comida, limbo, dança e uma última chance para comemorar como alunos da 8 ª série. O
traje pode ser elegante ou casual. É muito divertido e imperdível !!!

Cerimônia de despedida para os alunos da 8ª série e suas famílias marca a conclusão de sua experiência
na Escola Secundária de Amherst. As apresentações são dadas pela equipe e todos se juntam no
auditório para dizer adeus.
SUA AJUDA É NECESSÁRIA:

FUNDOS: Estimamos que os custos do Mill River e a Dança custe pelo menos US $ 25 por aluno.
Estamos pedindo a cada família da 8º série para contribuir com o que puderem (veja o formulário
“Doação de Fundos” na próxima página). Por favor, considere uma doação adicional do que você pode
pagar (US $ 30, US $ 50, US $ 100) para apoiar a programação do PGO e ajudar os menos capazes de
arcar com uma contribuição. Por favor, envie um cheque ao ARMS PGO para o professor de ciências
do seu aluno.
VOLUNTÁRIOS: Precisamos de ajuda para a dança e o piquenique. Você receberá e-mails do PGO com
informações sobre como se inscrever como voluntário.
Você também pode visitar a ficha de inscrição pelo website:
https://www.signupgenius.com/go/805054ca9a72ba57-2018

Por favor, reveja os formulários em anexo e preencha-os e devolva-os ao seu professor de ciências o
quanto antes, mas o mais tardar até 8 de junho.
ARMS 8ª série do final do ano
Formulário de Taxas e Doações
(Por favor, retorne com o seu formulário de permissão)
Para o Piquenique no Mill River e a Dança estimamos que o custo seja de pelo menos US $ 25 por aluno.
Estamos pedindo a cada família da 8ª série contribua com o que eles puderem.
Eu gostaria de uma bolsa parcial, mas posso contribuir com $ ______________
Eu gostaria de uma bolsa de estudos completa: _________________________

Por favor, considere uma doação adicional para ajudar a escola a fornecer um ótimo final de ano para
TODOS os alunos.
Eu posso apoiar as atividades de fim de ano da 8ª série. Incluído é minha contribuição de:

$10
$100

$25

$30

$40

$50

$75

Nome do aluno: _________________________________________ Equipe: __________________

Em nome do PGO, muito obrigado pelo seu apoio e por uns bons dois anos!
Cheques devem ser feitos para o ARMS PGO e devolvidas aos professores de
ciências da 8ª série, juntamente com este formulário, o formulário de Permissão
de viagens e a folha informativa de “Almoço na ARMS: Sim ou Não?”. Abaixo.

___________________________________________________________________
Almoço no ARMS: Sim ou Não?
Os últimos três dias de escola (terça-feira, 19 de junho, quarta-feira, 20 de junho e quinta-feira, 21 de
junho) são meio dia, com os alunos sendo liberados ao meio-dia. Nossos funcionários de serviços de
alimentação estão tentando planejar o almoço nesses dias. Sabendo que alunos da 8ª série tendem a
sair com seus pais para uma festa de almoço após a Cerimônia de despedida na quinta-feira e podem ter
outros planos. Por favor, informe se o aluno listado aqui planeja comer almoço preparado na escola
nestes dias:
-

Terça-feira, 19 de junho Sim Não
Quarta-feira, 20 de junho Sim Não
Quinta-feira, 21 de junho Sim Não

Nome do aluno: ___________________________ Equipe: _______________

ARMS 8 Grade End-of-Year
th

Everything You Need To Know Guide
Congratulations to our 8 Graders about to move on from ARMS!!! Several events are planned
for the end of the year. This note is to:
th

●
●
●

Help you plan the end of the year by sharing dates and details for key events
Ensure your child returns needed permission slips and fees (or scholarship request)
Help Food Services estimate lunch volume on the last two half-days of school

What
UMass Science
Field Trip

When &
Where
Wed. June
13
UMass Science
Labs
9:00 AM-2:00
PM

Mill River Field
Trip &
Picnic

Thurs. June
14

Eighth Grade
Celebration and
Dance

Fri. June 15

Moving On
Ceremony

Thurs. June
21

7:45 am – 2:20
pm

High School
7:00 to 9:00 PM

ARMS
Auditorium
9:15-11:30 AM

Lunch Last Days
of School

Tues-Thurs.
June 19-June
21
7:45 a.m. –
noon
(half day)

Who
Attends

What Parents & Guardians Do:

Eighth
Grade
Students

Sign the permission slip and return
promptly. There is no cost.

Eighth
Grade
Students

1. Sign the permission slip and return
promptly.
2. Write a check to the PGO or request a
scholarship
3. Send child to school as usual.
Drop off your child at the Amherst
Regional High
School side entrance at 7 PM. Event is in
the cafeteria. Pick up is at 9 PM.

Eighth
Grade
Students
Students
and their
families

1. Send child to school as usual
2. Attend the event

7 &8
grade
students

1. Send child to school as usual.
2. Let us know if your child will be
eating lunch at ARMS by filling out
and returning the “Lunch at
ARMS: Yes or No?” slip attached.

th

th

Mill River Picnic is a day of fun activities, including swimming and games, hosted by the PGO and staff,
with food provided both by the PGO as well as by area businesses. The Town of Amherst opens the Mill
River Pool early for this event – pack a bathing suit and towel if your child plans to swim - as well as

sunblock and bug spray. The students will be brought to Mill River by bus at 9:30 a.m. and will return to
ARMS at 2:00 p.m.
8 Grade Celebration & Dance, held at the high school, is an evening celebration including a DJ, food,
limbo, dancing and a last chance to celebrate as 8 graders. Attire can be dressy or casual. It’s a lot of
fun and not to be missed!!!
th

th

Moving-On Ceremony for the 8 grade students and their families marks the conclusion of their Amherst
Middle School experience. Presentations are given by Team then all join as one grade in the auditorium
to say good-bye.
th

YOUR HELP IS NEEDED:
FUNDS: We estimate the cost for Mill River and the Dance to be at least $25 per student. We are
asking each 8 grade family to contribute what they can (see “Funds Donation” form next
page). Please consider an additional donation of what you can afford ($30, $50, $100) to support
PGO programming and to help those less able to afford a contribution. Please send a check made out
to the ARMS PGO to your student’s science teacher.
th

VOLUNTEERS: We need help for the dance and the picnic. You will receive emails from the PGO with
information about how to sign up to volunteer. You can also visit the sign up sheet at:
https://www.signupgenius.com/go/805054ca9a72ba57-2018

Please review forms attached and complete and return them to your Science
teacher as soon as possible, but no later than June 8 .
th

ARMS 8 Grade End-of-Year
th

Fees and Donations Form
(Please return with your Permission Slip)
For Mill River and the Dance, we estimate the cost to be at least $25 per student and
are asking each 8
grade family to contribute what they can.
th

I would like a partial scholarship but can contribute $______________
I would like a full scholarship
Please consider an additional donation to assist the school in providing a great
end of year for ALL students.
●

I can support the 8 grade year-end activities. Enclosed is my
contribution of:
th

$10
$100

$25

$30

$40

$50

$75

Student’s Name: _________________________________________ Team:
________________
On behalf of the PGO, thank you so much for your support and for a great two
years!

Checks should be made out to ARMS PGO and returned to 8 grade science
th

teachers along with this form, the trips Permission Slip and the “Lunch at ARMS: Yes
or No?” informational sheet below.

ARMS 8 Grade End-of-Year
th

Lunch at ARMS: Yes or No?
The last three days of school (Tuesday, June 19 , Wednesday, June 20 , and Thursday,
June 21 ) are half days, with students being released at noon. Our food services folks
are trying to plan lunch on those days, knowing that 8 graders tend to leave with their
parents for a lunch celebration after the Moving On Ceremony on Thursday and may
have other plans, such as vacation or camp on Tuesday and Wednesday.
th

th

st

th

Please advise as to whether the student listed here plans to eat a school-prepared lunch
on these days:
Tuesday, June 19

th

Wednesday, June 20
Thursday, June 21

st

th

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Student’s Name: ____________________________________________ Team:
_______________

