January 9, 2019
Dear Future Fenton Family,
This is an exciting time of year -- course selection!!!
We are going to have many of your courses pre-populated to meet your needs. Your responsibility will be
to select your elective courses. Counselors will be stopping by your school during the month of January
to meet with each of you.
In addition, we are having Freshman Parent Night on January 17th from 6:30 p.m. to 8:00 p.m. The
schedule for the evening will be:
6:30-7:00 Welcome in Auditorium, Welcome for Spanish Speakers in the ARC
●
●
●

Principal’s welcome address
Student speakers
Counselor overview of course selection

7:00-8:00 Elective tour in the field house

If you are ready to explore and select your classes, visit the Fenton Home Page and find the Power
School link.
Your log-in and password will be provided at the Parent Night Open House. If you are unable to
attend, we will provide it to your child the following day.
Remember, it is imperative for you to finish off your 8th grade year well. Try your hardest, do your best,
and get ready for the next chapter of your life.
If you require any assistance, please feel free to reach out to the Counseling office for support at
630-860-4925.
We look forward to meeting the Class of 2023-Future Bison!
With Bison Pride,
Mr. Jovan Lazarevic,
Principal
Mrs. Roberts,
Assistant Principal & Division Leader of Guidance

9 de enero de 2019
Estimadas Futuras Familias Fenton,
Es un año emocionante- para seleccionar las clases
La mayoría de clases han sido completadas previamente. Su responsabilidad es elegir las clases/cursos
electivos. En Enero los consejeros visitaran a Blackhawk para reunirse con cada estudiante.
Además, el Jueves 17 de Enero de 6:30-8 p.m. habrá un evento, Open House para padres. A
continuación el horario:
6:30-7 p.m.: Bienvenida en el Auditorio, Bienvenida en español disponible en el ARC
●
●
●

Informe de Bienvenida por parte del Director
Estudiantes invitados
Resumen de selección de clases por parte del consejero

7-8 p.m.: Tour opcional del Centro Deportivo (Field house)
Si está listo para explorar y seleccionar las clases, visite la página principal de Fenton y busque el enlace
de Power School.
La contraseña y nombre de usuario la recibirá el día de Open House para Padres. Si no puede
asistir esta información se le dará al día siguiente a su hijo(a).
Recuerde, es importante concluir 8º grado en buenos términos. Dando el mejor esfuerzo y preparándose
para el próximo capítulo de la vida.
Si necesita ayuda comuníquese con la Oficina de consejería de Fenton al 630-860-4925.
Anticipamos conocer a la próxima clase del 2023 -- Futuro Bisonte
Con orgullo Bisonte,
Sr. Jovan Lazarevic,
Director
Sra. Eileen Roberts,
Asistente al director y Líder de Guía

9 stycznia 2019 r
Drodzy Przyszli uczniowie Fenton High School,
To ekscytujący czas w roku - wybór klas!!!
Klasy będą wstępnie wyselektowane tak, aby spełnić potrzeby graduacyjne. Twoim obowiązkiem będzie
wybranie przedmiotów elektywnych. Doradcy będą dostępni w szkolnym gimnazjum w styczniu, aby
spotkać się z każdym z was.
Ponadto, w dniu 17 stycznia od godz. 18:30 odbędzie się Freshman Parent Night otwarte dni dla
pierwszoklasistów do 20:00. Harmonogram na ten dzień jest następujący:
18;30-19;00: Przywitanie w audytorium
●
●
●

Przemowa Dyrektora szkoły
Prezentacja przygotowana przez uczniów szkoły
Doradcy/counselors omówią klasy które są dostępne dla uczniów

19:00-20:00: prezentacja
Jeśli jesteś gotowy do eksploracji, odwiedź stronę główną Fenton  Fenton Home Page
i znajdź link Power School link.
Twoje logowanie i hasło będą dostępne w obiekcie Parent Night Open House. Jeśli nie możesz
wziąć udziału, dostarczymy je Twojemu dziecku następnego dnia.
Pamiętaj, że jest konieczne, zeby dobrze zakończyć ósma klase. Postaraj się jak najmocniej, i w ten
sposób przygotuj się jak najlepiej na następny rozdział swojego życia.
Jeśli potrzebujesz pomocy, masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z naszym biurem poradnictwa, aby
uzyskać pomoc pod numerem 630-860-4925.
Czekamy na spotkanie z klasą 2023-Future Bison!
Z Bison Pride,
Mr. Jovan Lazarevic,
Principal

Mrs. Eileen Roberts,
Assistant Principal & Division Leader of Guidance

