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Informação da programação da classe da 8a série 
Ano letivo de 2017 – 2018 

Caros pais e guardiões, 
 
É difícil acreditar mas agora começamos o processo de seleção das classes para a high school. Nós tivemos uma                   
reunião com os alunos da 8ª série para explicá-los o processo de seleção das classes. Foi entregue para eles a                    
Seleção de cursos para a classe de 2021 atrás desta carta. Esses são as opções de cursos para estudantes                   
entrando no nono ano. Por favor, reveja as opções eletivas, com o(a) seu/sua filho(a) e ajude-o(a) a selecionar                  
três principais classes de preferência. Os estudantes devem anotar suas seleções na parte inferior da página,                
escrevendo o código de quatro dígitos e nome do curso. Pais, por favor, assine e coloque a data nas folhas de                     
eletivos do estudante. Os estudantes devem devolver estas folhas para seus professores da sala de chamada.                
Para obter informações sobre qualquer uma das classes listadas, por favor procurar Programa de Estudos               
MHS 2017-2018 (MHS 2017 – 2018 Program of Studies), Que está disponível na página inicial do site                  
da Escola High de Marlborough: https://sites.google.com/a/k12.mps-edu.org/mhscatalog/ 
 
Em breve o professor da sua criança irá enviar as suas recomendações para as classes acadêmicas da nona série                   
na Escola Marlborough High. Quando todas as recomendações forem submetidas, você receberá um formulário              
chamado Seleção de Cursos para 2017-2018, no qual terá os nomes e números dos cursos recomendados para a                  
sua criança. Nós pedimos que você revise esta informação com a sua criança, assine e coloque a data na parte                     
inferior da página. Se você tiver alguma dúvida sobre a recomendação feita pelo professor, por favor, entre em                  
contato com o professor diretamente (os endereços de email e números de telefone dos professores estão                
disponíveis no site da Escola Whitcomb) https://www.mps-edu.org/Page/439). Nós pedimos que você           
preencha o processo de programação, mesmo se você prever que o (a) seu/sua filho (a) não irá para a                   
Escola Marlboro High, no outono. Por favor peça para sua criança retornar os formulários preenchidos               
para seus professores da sala de chamada até sexta-feira, 5 de maio.  
 
Entre em contato com a conselheira de orientação, Sra. Laura Henderson, diretora de orientação, a Sra.                
Sharon Buckley, ou a vice-diretora interino da 8 ª série, Angela Chouinard se você tiver alguma dúvida. 
Obrigado, 
Sra. Chouinard 
Vice-diretora interino 
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