
John H. Duval Jr., Escola Primária
60 Regal Street, Whitman, MA 02382

Bem-vindo à Duval Elementary,

Duval é uma escola K-5 com mais de 400 alunos e aproximadamente 65 funcionários. É uma
comunidade escolar maravilhosa que trabalha de forma colaborativa para apoiar cada aluno
academicamente e socioemocionalmente. Estamos muito felizes por você ter decidido se juntar
a nós! Reunimos essas informações para apoiar nossas novas famílias e esperamos que seja útil
para você conhecer a nova escola e a nova comunidade de seu filho. Se você tiver alguma
dúvida, ligue ou envie um e-mail!

Atenciosamente,
Dr. Foley

Duval Telefone 781-618-7055
Duval Fax 781-618-7096

Dr. Foley, Diretora
darlene.foley@whrsd.org

Sr. Mulhall, Diretor Assistente
daniel.mulhall@whrsd.org

Sra. Fedele, Assistente Administrativo
debra.fedele@whrsd.org

mailto:darlene.foley@whrsd.org
mailto:daniel.mulhall@whrsd.org
mailto:debra.fedele@whrsd.org


INFORMAÇÕES GERAIS
As informações abaixo também podem ser encontradas no site do distrito www.whrsd.org
e / ou o manual do ensino fundamental.
https://www.whrsd.org/cms/One.aspx?portalId=18535568&pageId=19990302

Horário escolar de Duval

09:15 às 15:20

Observação: As portas do Duval
abrem às 09:00 para os alunos que
andam ou estão sendo deixados.
Todos os alunos devem estar no
prédio às 9h10. Se o aluno for
deixado após 9h15, um adulto deve
trazê-lo ao escritório principal da
Duval e registrá-lo com atraso.

Saída Antecipada/ Early Release Days

Saida antes do horário normal Duval nos dias de saída antecipada sera às 12:10.

Café da manhã é oferecido, bem como a hora do lanche nos dias de saída antecipada. Almoços
embalados estão disponíveis para levar para casa mediante solicitação nos dias de liberação
antecipada - entre em contato como o professor de seu filho e peça que seu filho leve para casa
um almoço embalado em todos os dias de liberação antecipada.

Um calendário distrito para impressão está disponível no site do distrito www.whrsd.org
mostrando a liberação antecipada e nenhuma data escolar.
https://www.whrsd.org/cms/One.aspx?portalId=18535568&pageId=18535624

Cuidados

Os cuidados antes e depois da escola estão disponíveis através do
YMCA.
Contate o Old Colony YMCA para mais informações.  508-833-4796
https://www.whrsd.org/cms/One.aspx?portalId=18535568&pageId=19990296

http://www.whrsd.org
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Ausências / Atrasos (atrasos)

Por favor, ligue para o escritório principal da Duval no 781-618-7055, se seu filho vai faltar ou
atrasar. Você será solicitado a deixar uma mensagem gravada na linha. No dia em que seu filho
voltar à escola, envie nota informando o (s) dia (s) em que faltou e o motivo da falta.

Se você não puder deixar uma mensagem em inglês, envie um e-mail para o assistente
administrativo de Duval debra.fedele@whrsd.org ou aou se enfermeira da escola
melissa.andersen@whrsd.org para notificar a escola.

Nota: Se o seu filho vir ao médico durante o tempo fora da escola, peça uma nota ao seu
médico. Em seguida, envie o atestado médico com seu filho quando ele retornar à escola. Se seu
filho faltar cinco dias consecutivos, um atestado médico é necessário para retornar à escola.

Se você tiver alguma dúvida se seu filho deve ou não retornar à escola devido a um diagnóstico
médico, entre em contato com a enfermeira Melissa Andersen em melissa.andersen@whrsd.org
ou ligue 781-618-7055 x 5356.

Mais informações podem ser encontradas em www .whrsd.org em serviços de saúde.
https://www.whrsd.org/cms/One.aspx?portalId=18535568&pageId=19966592

Mudanças de horário, incluindo pegar seu filho mais
cedo

Para mudanças na dispensa, notifique a Duval School até
as 9h30 no dia da mudança. Você pode enviar uma nota ou
e-mail para o professor de seu filho ou para o escritório se
o transporte de seu filho for diferente para o horário que ir
pegalo. Você também pode deixar uma mensagem com o
escritório (781-618-7055).

Exemplos de mudanças de dispensa incluem:
● pegar seu filho mais cedo no escritório principal
● pegar seu filho na coleta dos pais em vez de eles pegarem o ônibus para casa
● outra pessoa está pegando seu filho
● seu filho vai ficar depois da escola para uma atividade
● você deve notificar a escola se alguma dessas coisa acontecer

Nota: Todos os adultos que pegar os alunos precisa da permissão dos pais / responsáveis, bem
como de um documento de identidade com foto (como carteira de motorista) para podemos
liberar seu filho (a) (s)

mailto:deborah.fedele@whrsd.org
mailto:melissa.andersen@whrsd.org
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Você pode adicionar contatos de coleta para seu filho por meio de
sua conta Parent Infinite Campus
https://campus.whrsd.org/campus/portal/whitmanhanson.jsp e /
ou contatando o escritório principal da Duval,
debra.fedele@whrsd.org ou o professor de seu filho.

Dias de neve / mudança na programação

Em caso de mau tempo, a escola pode ser cancelada ou adiada. As
mensagens serão enviadas por telefone e e-mail, postadas no site da
escola www.whrsd.org, bem como textos via Talking Points para
famílias que não falam inglês.
Os e-mails e números de telefone para essas notificações são os
endereços e números listados em sua conta Parent Infinite Campus.
https://campus.whrsd.org/campus/portal/whitmanhanson.jsp

Transfers-Moving

Se você estiver se mudando, por favor avise o escritório central da
Duval o mais rápido possível (781-618-7055) sua data de mudança e
a nova Morada. Se você estiver se mudando para uma cidade / estado
diferente, precisará preencher um formulário de liberação de
registros na nova escola para que os registros dos alunos sejam
transferidos.

Café da manhã almoço

O ALMOÇO E O CAFE DA MANHA CONTINUAM A SER GRATUITOS PARA TODOS
OS ALUNOS, INDEPENDENTEMENTE DO
RENDIMENTO DO ANO ESCOLAR 2021-2022.

O financiamento para este programa é fornecido pelo Programa
de Nutrição Infantil do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, devido aos efeitos econômicos da pandemia de
Covid.

Lanches adicionais para acompanhar o almoço, como batatas
fritas e sorvete, não estão incluídos no programa financiado
pelo governo federal e precisam ser comprados em dinheiro ou usando o Payment Plus para
pré-pagamento. Veja abaixo os detalhes.

https://campus.whrsd.org/campus/portal/whitmanhanson.jsp
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Contas de refeição

Cada aluno tem uma conta de refeição. O dinheiro pode ser depositado na conta do seu filho de
duas maneiras para pagar antecipadamente o almoço (sem custo para 2021-2022) e lanches
adicionais:

# 1 Envie um cheque pagável ao WHRSD Cafe (ou dinheiro) em um envelope lacrado com
seu filho para a escola, etiquetada com o nome e sobrenome do seu filho, ou

# 2 Configure uma conta em
www.mypaymentsplus.com ou

https://www2.mypaymentsplus.com/welcome

Observações sobre MY PAYMENTS PLUS:

● Você precisará do número de identificação
escolar de 5 dígitos do seu filho para
configurar os pagamentos através do mypaymentsplus. Você pode encontrar o número de
identificação do seu filho na conta Parent Infinite Campus. O número de identificação do
seu filho também é a senha de 5 dígitos do seu filho para fazer login na conta do
computador da escola (seu filho provavelmente saberá qual é esse número). Você também
pode ligar para o escritório principal da Duval para descobrir o número de identificação
do seu filho. (781-618-7055)

● Colocar dinheiro na GERAL do categoriaseu filho permitirá que ele compre o almoço
(sem custo para 2021-2022) e SNACKS adicionais para acompanhar o almoço, como
batatas fritas e sorvete.

● Colocar dinheiro nado seu filho REFEIÇÃO categoria permitirá que os alunos comprem
SOMENTE refeições (sem custo para 2021-2022). Os fundos da categoria REFEIÇÃO
não podem ser usados   para comprar lanches. Os lanches podem ser adquiridos com
fundos na categoria GERAL.

● Há uma taxa aplicada por transação pelo fornecedor para fazer depósitos com cartão de
crédito na conta.

● Meu pagamento Plus também está disponível no IOS e Android Apps que lhe permitem
visualizar e depósito através de seu dispositivo móvel.

● Visite o site do distrito www.whrsd.org para obter mais informações. Calendários de
menu de café da manhã e almoço também podem ser encontrados e impressos no site do
distrito. https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1598554176363

Candidatura ao programa de merenda gratuita / reduzidaprograma de merenda

Uma candidatura a umgratuita / reduzida é enviada para casa no início de cada ano escolar com
o seu filho. Entre em contato com o escritório central da Duval para obter mais informações.
(781-618-7055)

http://www.mypaymentsplus.com/
http://www.mypaymentsplus.com
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Lanches em Sala de Aula As

Crianças fazem lanches diariamente na sala de aula. Por favor, forneça ao seu filho um lanche
saudável todos os dias. As crianças também precisam trazer uma garrafa de água cheia para usar
ao longo do dia.

Salas de aula sem amendoim / nozessalas de aula do

Muitos ensino fundamental são livres de amendoim / nozes. Isso significa
que seu filho NÃO pode trazer para a hora do lanche alimentos que
contenham amendoim / nozes. No entanto, seu filho pode comer produtos
de amendoim ou nozes no almoço, pois os almoços são feitos no refeitório.

Agendas e tarefas de casa / levar pastas para casa

Seu filho receberá uma agenda (um caderno datado para
escrever as tarefas de casa) e uma pasta para tarefas de casa /
levar da escola. Esta pasta conterá avisos, trabalhos concluídos,
etc. Verifique a agenda do seu filho todas as noites para ver as
tarefas de casa. Além disso, esvazie a pasta de casa / lição de
casa depois de cada dia de aula.

Material

Os materiais escolares necessários estão publicados no site da
Duval School. Você também pode perguntar ao professor da
classe quais materiais são necessários.
https://whd.whrsd.org/for_parents_students/school_supplies

Portal do Clever

A maioria dos sites de que seu filho precisará para
concluir os trabalhos escolares pode ser acessada pelo
Clever. Pergunte ao professor do seu filho se precisar de
mais informações.

https://www.whrsd.org/cms/One.aspx?portalId=18535568&pageId=22808328

https://whd.whrsd.org/for_parents_students/school_supplies
https://www.whrsd.org/cms/One.aspx?portalId=18535568&pageId=22808328


Informações de contato da escola

Diretora, Dra. Dalene Foley darlene.foley@whrsd.org 781-618-7055

Diretor Assistente Sr. Daniel Mulhall daniel.mulhall@whrsd.org 781-618-7055

Assistente Administrativo / Escritório Central Sra. Debra Fedele debra.fedele@whrsd.org
781-618-7055

Enfermeira
Melissa Andersen melissa.andersen@whrsd.org 781-618-7055 x 5356

Psicóloga escolar
Christiane O'Neil christiane.oneil@whrsd.org 781-618-7055

Conselheira de ajuste
Liz Sewall liz.sewell@whrsd.org 781-618-7055

Professora de ESL (Inglês como Segunda Língua)
Jennifer Sulc jennifer.sulc@whrsd.org 781-618-7055

Para uma lista completa de equipes de nível de série e membros da equipe, visite:
https://whd.whrsd.org / school_info / faculty_staff_directory5ª

Programações semanais da área especial Os
Alunos da 1ª à 5ª série série e do jardim de infância de dia inteiro terão música, arte, biblioteca e
bem-estar (educação física / academia) todas as semanas. O professor da sala de aula fornecerá
uma programação diária.
Os alunos precisam usar tênis nos dias de bem-estar.

Seu filho precisa devolver ou renovar o livro(s) da biblioteca semanalmente no dia de check-out
da biblioteca.

mailto:darlene.foley@whrsd.org
mailto:daniel.mulhall@whrsd.org
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Organização de Pais e Professores Duval (PTO)
A Duval School PTO é um grupo voluntário de pais e professores que trabalham para melhorar
a vida de alunos, famílias e funcionários da Escola Duval. Eles organizam eventos como os
programas de viagem Monster Mash, Fun Run, Sweetheart Dance, Fun Day e Museum of
Science. Todos os pais / responsáveis   são convidados para suas reuniões, realizadas na segunda
terça-feira de cada mês. Entre em contato com a PTO para obter mais informações.

E-MAIL: DuvalPTO@gmail.com

PÁGINA DO FACEBOOK: “Duval School PTO” -
https://www.facebook.com/groups/496679083771315
Este é um ótimo lugar para interagir com outras famílias, aprender sobre e se inscrever em
eventos!

TWITTER: PTODuval

INSTAGRAM: DuvalPTO

mailto:DuvalPTO@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/496679083771315


DISTRICT- WIDE
INFORMATION

Email

As informações do WHRSD são regularmente
comunicadas por email, por isso é importante que as famílias tenham um endereço de email
válido listado no Infinite Campus. Verifique seu e-mail regularmente para atualizações de
Duval, Professores e do Distrito. Se desejar alterar para quem as atualizações por e-mail são
enviadas, você pode entrar em contato com o escritório central da Duval (781-618-7055) ou
através de sua conta Parent Infinite Campus.
https://campus.whrsd.org/campus/portal/whitmanhanson.jsp

Voluntários

Qualquer pai / responsável que deseje ser voluntário deve preencher um formulário CORI no
escritório da Duval. Traga um documento de identidade válido ao preencher o formulário. Se
você estiver interessado em ser voluntário na escola ou ser um acompanhante em uma viagem
de campo, você deve ter um CORI preenchido em arquivo.

O processamento de um CORI pode demorar várias semanas, portanto, é importante concluir
isso o mais rápido possível. Se um formulário não foi processado, você não terá permissão para
ser voluntário na escola, durante quaisquer eventos realizados pela escola, ou visitas de
acompanhamento de campo.

Serviços de tradução e interpretação

As famílias podem entrar em contato com os professores e a escola por meio do Talking
Points. O Talking Points é um aplicativo multilíngue bidirecional gratuito para famílias. As
famílias podem combinar com os professores o recebimento de mensagens de texto em seu
idioma preferido.
Serviços de intérprete também estão disponíveis quando necessário para chamadas telefônicas e
conferências. Se você gostaria de marcar uma chamada telefônica ou conferência, envie um
e-mail para o professor de seu filho ou a pessoa com quem você gostaria de falar, para que os
arranjos possam ser feitos.

https://campus.whrsd.org/campus/portal/whitmanhanson.jsp


Infinite Campus
Infinite Campus é o sistema de informações do aluno
do distrito. Você precisará visitar este site
regularmente para verificar os boletins do seu filho,
etc.

Você pode acessar o site através do website do nosso
distrito www.whrsd.org ou

https://campus.whrsd.org/campus/portal/whitmanhanson.jsp.

Se você não sabe como acessar sua conta do Parent Infinite Campus, entre em contato com oda
Centro de Informações aos Pais Whitman-Hanson Technology em 781-618-8100.

Algumas das informações que você encontrará em sua conta do Parent Infinite Campus
incluem:
● informações de contato das famílias para ligações e e-mails sobre informações

importantes do distrito, como dias de neve, informações da conferência de pais, etc.
● ônibus / transporte informações sobre
● colocação de professores /programação
● relatórios de progresso de(2 x ano) e boletins (2 xa ano)
● informações de contato de emergência para seu filho, incluindo quem tem permissão para

pegar seu filho

Mídia social
Superintendente de Jeff Szymaniak no Twitter @WH_Super

Comitê

Escolar O Comitê Escolar é o conselho administrativo da cidade sistema escolar público. Como
um Comitê eleito do governo municipal, o Comitê Escolar tem autoridade, dentro de limitações,
para executar as políticas educacionais do estado e orientar o processo educacional - para obter
mais informações, consulte aqui https://whrsd.org/school_committee_budget

Para obter informações sobre as próximas reuniões, visite www.whrsd.org
https://www.whrsd.org/cms/One.aspx?portalId=18535568&pageId=20043827
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RECURSOS COMUNITÁRIOS WHITMAN

100 Webster Street, 781-447-7613
https://www.whitmanpubliclibrary.org/

Horário:
Segunda a quinta 10h às 20h
Sexta 13h17h
Sábado 10h às 16h (somente durante o ano letivo)

A Biblioteca Pública de Whitman é um ótimo recurso para livros, uso de computador,
impressão, passes de museu com desconto e muito mais!

Todos os residentes são elegíveis para obter um cartão da biblioteca com foto de identificação
(como uma licença) e documentação que inclui seu endereço (conta de telefone, aluguel, etc).
Seu Whitman Library Card dá acesso a todas as bibliotecas e recursos OCLN.
Seu filho também pode obter seu próprio cartão de biblioteca!

https://www.whitmanpubliclibrary.org/


Whitman-Hanson Community Access Television www.whca.tv
TV a cabo,e programação e reuniõese educacionais sob demanda
transmissão ao vivomunicipaiswww.whca.tv/watch

Site da cidade de Whitman
https://www.whitman-ma.gov/

Jornal da cidade
http://whitmanhansonexpress.com/

Site de recreação da cidade

Programa do parque de verão, aulas de natação no verão, informações sobre o passe da piscina,
etc. https://www.whitman-ma.gov/137/Recreation

Whitman Food Pantry / St. Vincent de Paul 44 Blake Street Unit 2, Whitman
Ligue para 781-447-8560 para obter informações. Deixe uma mensagem se ninguém atender e
você receberá uma chamada de volta.

http://www.whca.tv
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YOUTH SPORTS

Soccer- http://www.whitmanyouthsoccer.com/
vp.whitmansoccer@gmail.com

As inscrições para o futebol de outono acontecem no
mês de junho anterior. As inscrições para a
primavera começam em novembro.

Hockey- http://www.whkhawks.org/

Girls Softball- https://www.whitmanhansongirlssoftball.com/

Whitman Little League-
https://www.facebook.com/WhitmanYouthLittleLeague/?ref=py_c

Basquete (meninas) - www.whitmangirlsbasketball.org

Basquete (meninos) - https://www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=whitmanjrpro

Futebol Juvenil e Líder de Torcida- https://whitmanyfc.website.sportssignup.com/

http://www.whitmanyouthsoccer.com/
mailto:vp.whitmansoccer@gmail.com
http://www.whkhawks.org/
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OFERTAS DE VERÃO
Camp Conley
Camp Conley, por meio da Conley Elementary School em Whitman, é oferecido a TODOS os
alunos do ensino fundamental.

Acampamentos de esportes de verão (por meio da Whitman-Hanson Regional High School)
http://www.whathletics.com/
Procure à direita uma lista e informações de clínicas de verão.

YMCA, Old Colony- School Vacation / Summer Fun Club
Fee $ 45,00 por dia, por criança: Aberto das 7h00 às 18h00, exceto feriados, verifique a
programação de feriados para ver os fechamentos.
https://www.whrsd.org/for_parents/before_after_child_care
Os pais entregam e buscam. É necessário um registro separado.
Contato: Karlee Ottino kottino@oldcolonyymca.org
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