18 de dezembro de 2017
Prezados Pais e Encarregados de Educação:
Tenho o prazer de vos informar que o Toronto Catholic District School Board irá oferecer Imersão em Francês (FI – sigla
aos alunos da Junior e da Senior Kindergarten a começar em setembro de 2018 nas seguintes escolas
elementares: St. Brigid, St. Alphonsus, St. Rita, St. Mary e St. Louis. A decisão de implementar o programa nestas
escolas foi tomada na Reunião do Conselho de 7 de dezembro de 2017.

em inglês)

Estão a receber esta carta porque residem na área do FI e são elegíveis para se inscrever no FI da Kindergarten em St.
Rita. Esta opção de inscrição para o FI está aberta a qualquer aluno que:
1. É atualmente um aluno da JK, que reside na área regional do local recentemente designado para o FI, e
que está a frequentar uma escola elementar nesta zona;
2. É um novo aluno matriculado na JK ou SK para o ano letivo 2018-2019 e que reside na área regional do
local recentemente designado para o FI.
Se o vosso filho ou filha está atualmente na JK em St. Rita ou se ele/ela está na JK noutra escola que pertença à área do
FI de St. Rita e estão interessados em matriculá-lo(a) no programa da SK/FI em St. Rita, deverão preencher o
formulário online solicitando o programa FI, quando as inscrições começarem.
As inscrições para o programa FI, que é oferecido nestas novas escolas, começam na quarta-feira, 17 de janeiro de
2018 às 10h EST (Hora Padrão de Leste) através do Student Online Application for Registration (S.O.A.R.). O
formulário encontra-se na website do TCDSB: https://soar.tcdsb.org. Temos conhecimento que muitas famílias estão
interessadas neste novo programa. Todos os esforços serão feitos para acomodar os alunos sempre que possível. As
inscrições serão processadas de acordo com a Política de Admissões que se encontra na website da Direção Escolar:
www.tcdsb.org.
Nota importante para as crianças matriculadas atualmente na JK: A vossa criança terá uma colocação assegurada no
programa regular de inglês da SK na vossa escola atual se decidirem não optar pelo programa FI.
Para ficarem melhor informados sobre este novo programa, será realizada uma noite informativa sobre a Imersão em
Francês a 11 de janeiro de 2018 às 19h em St. Rita.
Se tiverem algumas dúvidas sobre o processo de inscrição do FI, por favor, contactem a vossa escola ou o Departamento
de Admissões e Colocação através do número (416)222-8282, extensão 5320.
Atentamente,
Rory McGuckin
Diretor de Educação
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Waldo Aristizabal, Diretor de St. Rita
John Wujek, Superintendente, Área 6
Barbara Poplawski, Trustee
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