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1º de agosto de 2017 

  

Prezados Estudantes, Pais e Responsáveis da Comunidade LABBB: 

  

Queremos dar as boas vindas a todos os nossos alunos e famílias que retornam para mais um novo ano letivo. 

Esperamos que tenham tido um verão maravilhoso, divertido e relaxante. 

Nós nos esforçamos para levar nossa missão a toda e cada criança que participa da LABBB, e dando-lhes 

oportunidades para desenvolver sua independência acadêmica, social e de carreira nas configurações mais inclusivas 

possíveis. Ao fazer isso em parceria com você e seu filho, criaremos uma rede comunitária valiosa. Durante o ano, 

haverá muitas oportunidades para você e seu filho participarem dos eventos da comunidade LABBB, como as 

sessões abertas, as Olimpíadas Especiais, as reuniões do Conselho Consultivo dos Pais, as conversas com o Diretor 

Executivo e outros eventos. Nós o convidamos e esperamos que você se sinta bem-vindo para ser um membro ativo 

da Comunidade LABBB. 

LABBB continua a evoluir. No ano passado, adicionamos dois novos valores fundamentais. Estamos empenhados 

em adicionar mais Música, Arte e Teatro em nossos programas e integrar os exercícios Mente / Corpo em nosso 

currículo. Nós também acreditamos que tirar da lacuna entre o pré e pós 22 é importante para nossos alunos e 

famílias. Nós formamos um relacionamento com TILL (Towards Independent Living and Learning) para tomar 

medidas que superem essa lacuna. No ano passado, nos juntamos ao TILL em uma viagem à Irlanda. 

No espírito das configurações mais inclusivas possíveis, todos os nossos programas LABBB estão localizados na 

escola pública, e nossos alunos são parte integrante da escola em que o programa está localizado. Como tal, os 

alunos do LABBB seguirão o manual do aluno fornecido por essa escola. Você encontrará uma lista de URLs 

para o manual do aluno em cada um dos locais da escola pública postados em nosso site na guia Informações para os 

Pais. Basta digitar ou copiar e colar o URL apropriado em seu navegador para acessar o manual do aluno. 

 

Sendo um colaborador, há algumas exceções, bem como materiais suplementares, que são específicos para LABBB. 

Esses documentos suplementares também podem ser encontrados em nosso site na guia Informações para os Pais. 

Pedimos que você revise esses documentos e assine e devolva a página de assinatura reconhecendo seu recebimento 

e compreensão desses materiais. Também pedimos que você assine e devolva os documentos adicionais que 

precisamos, incluindo o Formulário de Cartão de Emergência e Permissão, que estão incluídos, bem como os 

Formulários de Saúde, antes de 31 de agosto de 2016. 

 

Se você precisar de cópias impressas desses materiais enviados para você, ou tiver alguma dúvida sobre os materiais 

suplementares ou o manual on-line do aluno, não hesite em contactar o administrador do programa que supervisiona 

o programa do seu filho. 

   

Estamos ansiosos para um novo ano letivo cheio de diversão, aprendizagem e construção da comunidade. 

  

Atenciosamente, 

 

Patric Barbieri 

Diretor Executivo 

 

 

 

Donna Goodell, Diretor do Programa 

Programas da Pré-Escola Ementar e Fundamental 
 

James Kelly, Diretor do Programa 

Programas do Ensino Médio 

 

Patric Barbieri 
Diretor Executivo 

 

Maria Giangrande 

Assistente Administrativo 

http://www.foxhillpto.org/wp-content/uploads/2013/08/2013-2014-Handbook.pdf
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Em anexo: 

o Página De Assinatura Dos Pais E Alunos 

o Links Para Manuais De Estudantes 

o Formulário De Permissão 

o Política De Chamada De Ausências Do Estudante 

o Programa LABBB E Calendário Escolar 

o Formulários Médicos 

o Formulário De Recebimento No Escritório De Saúde 

o Formulário De Permissão Para O Departamento De Saúde 

o Política De Medicamentos 

o Formulário De Medicação No País 

o Formulário De Medicação De Prescrição / Política De Medicamentos 

o Plano De Ação De Alergia 

o Plano De Ação De Asma 

o Protocolo De Apreensão 

o Formulário Médico De Emergência 

 

 

 

Encontrado em http://www.labbb.com- na guia Informações para os Pais: 

 

o Diretor Executivo e Membros Diretores  

o Política e Plano de Bullying 

o Política de Trotes  

o Política de Contenção Fìsica  

o Contatos da Enfermaria da UFOB  

o Política de Suspensão 

o Contatos e Números para Preocupações dos Pais/Responsáveis 

 

http://www.labbb.com/
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/LABBB%20Board%20of%20Directors.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Bullying%20Plan%20~%20Policy%20-%20Revised%208.31.11.pdf
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Anti-%20Hazing%20policy%20and%20law.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Restraint%20Policy%20Dec%202012-1.pdf
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Nurse%20Contacts.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/LABBB%20Organizational%20Chart%20(Back).docx

