29 de outubro de 2017
Caros Pais / Guardiões,
Espero que você esteja tendo uma ótima temporada de outono e está ansioso para o inverno! Estou
enviando-lhe esta carta para discutir o plano para o nosso programa de Atletismo para esta temporada de
inverno na Marie Philip School.
Basquetebol do ensino médio e do time universitário - Os testes de basquete para as equipes de
basquete da escola secundária e do time universitário serão em terça-feira, 7 de novembro e quarta-feira,
8 de novembro.
Cheerleading - Depois de alguns anos de hiato, estamos trazendo de volta o programa cheerleading e será
gerido por nossos ex-alunos, Samantha Perry ('12). Esperamos conseguir algum interesse de seus filhos /
filhos para participar desse programa. A equipe de torcedores torcerá nos jogos em casa da MPS. O
primeiro dia será na terça-feira, 7 de novembro.
Boliche das Olimpíadas Especiais - O primeiro dia do Boliche das Olimpíadas Especiales de Massachusetts
(SOMA) será na quinta-feira, 30 de novembro, e as práticas serão no AMF Auburn em Auburn.
Garrafas de água - A partir de 7 de novembro, seu filho deve trazer uma garrafa de água para usar
durante as práticas e os jogos. Certifique-se de colocar seu nome permanentemente na garrafa.
Exame físico (PE), informações de emergência do estudante (SEI) Data de vencimento dos formulários →
SEGUNDA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO - Se o seu filho não participou do Atletismo neste outono, certifiquese de preenchê-lo e prepare os formulários com antecedência, em vez de causar atrasos durante o
inverno. Você pode entrar on-line, https://www.tlcdeaf.org/cf_news/view.cfm?newsid=285, onde você
pode gravá-lo e imprimi-lo antes de enviar isso para minha atenção. Você também pode salvar o
formulário e enviar o anexo para mim também por e-mail. Se esses formulários não forem recebidos no
prazo, seu filho não poderá participar de nenhum programa de atletismo.
Por favor, note se o PE do seu filho já expirou, por favor, receba uma nota do seu médico sobre a data
do próximo encontro para o PE. Por favor, não nos envie o PE expirado.
TEMPORADA DE INVERNO - Incluído é a cópia do cronograma de prática para a temporada. A
programação do jogo é mostrada on-line, http://www.tlcdeaf.org/page.cfm?p=401. Eu encorajo você a
compartilhar o documento e o link com o representante da cidade e / ou os motoristas de táxi.

FEE - A taxa para cada esporte varia, mas todos incluirão uma camisa de aquecimento. A camisa
terá o nome do seu filho nele. Na última página, coloque o tamanho da camisa, como as
encomendarei durante a semana de 13 de novembro.

Nas próximas duas páginas, gostaria de compartilhar com você os antecedentes de nossos
treinadores e a logística para horários nesta temporada.

TREINADORES DE MPS ATLETISMO
JOHN MONAHAN - GALLOPING GHOSTS VARSITY BASKETBALL - informações de contato:
John_Monahan@TLCDeaf.org
John Monahan está entrando em seu 21º ano como treinador principal da equipe de basquete do time
de galope de galope. Nascido e criado em Boston, MA, John Monahan se formou na Clarke School for
Deaf em 1978 e Newton North High School em 1981. Enquanto estava em Newton North, ele era
membro da equipe de basquete dos time masculinos e jogou contra o ex-New York Knicks Ótimo, Patrick
Ewing, seis vezes. Enquanto foi o treinador principal da equipe do Galloping Ghosts Varsity, John foi
selecionado como Treinador do Ano pela National Deaf Interscholastic Athletic Association (NDIAA) duas
vezes e também recebeu o Oswald Tower Award em 2010, que é premiado pela IAABO # 27 (Treinador
do ano pelas autoridades de basquete de Massachusetts). Em fevereiro de 2017, John conseguiu sua
250ª vitória como treinadora.
SEAN SULLIVAN - LADY GHOSTS VARSITY BASKETBALL COACH - informações de contato:
Sean_Sullivan@TLCDeaf.org
Sean Sullivan está entrando em sua 5 ª temporada em geral como treinador de basquete e este ano será
a terceira temporada como treinadora principal da equipe de basquete Lady Ghosts Varsity. Ele é da
escola de Rhode Island para o Survivor e Toll Gate High School em Providence, e se formou na
Universidade Gallaudet, onde participou do programa de futebol colegiado. Ele treinou na RISD e na
American School for Deaf antes de assumir o cargo de treinador aqui no MPS. Ele espera que a equipe se
prepare para a temporada!
LAURA NOVOTNY - SPECIAL OLYMPICS BOWLING - informações de contato:
Laura_Novotny@TLCDeaf.org
Laura Novotny começará sua 10ª temporada como treinadora principal da equipe de boliche da Special
Special Olympics. Ela treinou atletas da Special Olympics há mais de vinte anos. Treinador Novotny é um
treinador certificado através da Special Olympics Massachusetts (SOMA) e freqüenta treinamentos de
treinadores regulares nas áreas de futebol, boliche e atletismo.
JUSTIN CARRUS - GALLOPING GHOSTS MIDDET SCHOOL BASKETBALL - informações de contato:
Justin_Carrus@TLCDeaf.org
Justin Carrus está entrando em seu terceiro ano como treinador principal da equipe de basquetebol da
Escola Secundária Galloping Ghosts. Graduou-se em MPS em 2009 e jogou para os fantasmas galopantes
Varsity Basketball por quatro anos (2006-2009) sob o treinador Monahan. A equipe ganhou prêmios e
reconhecimentos, como Campeões Nacionais para Escolas da Divisão 2, campeões das Escolas Orientais
para a Associação de Atletismo Surdo (ESDAA), campeões da Divisão 2 da Bay Bay da Independência de
Massachusetts (MBIL), campeões da New England Tip Off. Na temporada passada, o time do ensino

médio venceu o torneio de basquete Tri State e o torneio de basquete da Nova Inglaterra. Ele espera
uma nova temporada!
ANDREW BARKER - LADY GHOSTS MIDDLE SCHOOL BASKETBALL - informações de contato:
Andrew_Barker@TLCDeaf.org
Andrew Barker está voltando para a sua segunda temporada como treinador principal para o Lady
Ghosts Middle School Basketball. Ele já fez treinamento no programa de basquete quando treinou o
Basketball Juvenil em 2010 e o Basketball Elementary em 2014. Ele veio do estado da força de basquete,
Indiana, onde ele tocou cinco anos sob treinadores bem conhecidos em Indiana.

SAMANTHA PERRY - CHEERLEADING - informações de contato: Samantha_Perry@TLCDeaf.org
Samantha Perry está entrando em seu primeiro ano como o treinador principal da líder de torcida. Ela
estava no time de torcedores da MPS há seis anos (7º ano de idade) e foi o capitão da equipe durante os
últimos dois anos como líder de torcida. Ela foi membro da equipe original de torcedores, que começou
de zero, e ela está muito animada para fazer parte da equipe para construir a equipe de torcedores mais
uma vez!

LOGÍSTICA PARA ATLETISMO - INVERNO 2017
Galloping Ghosts & Lady Ghosts Middle School Basquete
• Experimente - segunda-feira, 6 de novembro e quarta-feira, 8 de novembro
o Hora de experimentar: 3:00 da tarde - 4:00 da tarde
• Segundas-feiras-quintas-feiras (exceto feriados, ½ dias e jogos)
o Hora da Prática: das 15: 00h às 16: 00h
o Tempo de recolha: 4:00 da tarde
• Sexta-feira - apenas quando equipes do time do time têm jogos afastados
• Hora da Prática: 14h30 - 16h30
• Tempo de recolha: 4:30 da tarde
Lady Ghosts Varsity Basketball & Cheerleading
• Experimente - segunda-feira, 6 de novembro e quarta-feira, 8 de novembro
o Hora de experimentar: 4:00 da tarde - 6:00 da tarde
o segunda-feira, 6 de novembro: das 15:00 às 16:00 (apenas basquete Lady Ghosts)
• Segundas-feiras-quintas-feiras (exceto feriados, ½ dias e jogos)
o Hora da Prática: 4:00 da tarde a 6:00 da tarde
o Tempo de recolha: 6:15 pm
• Sexta (exceto feriados, ½ dias e jogos)
• Hora da Prática: 14h30 - 16h30
• Tempo de recolha: 4:30 da tarde
Galope Ghosts Varsity Basketball
• Experimente - segunda-feira, 6 de novembro e quarta-feira, 8 de novembro
o segunda-feira, 4:00 da tarde - 6:00 da tarde
o Hora de experimentar: 5:00 da tarde - 7:00 da tarde
• Segundas-feiras-quintas-feiras (exceto feriados, ½ dias e jogos)
o Hora da Prática: das 17: 00h às 7: 00h
o Tempo de recolha: 7:15 pm
• Sexta (exceto feriados, ½ dias e jogos)
• Hora da Prática: 14h30 - 16h30
• Tempo de recolha: 4:30 da tarde
Boliche das Olimpíadas Especiais
• Primeiro dia: quinta-feira, 30 de novembro; Último dia: quinta-feira, 15 de fevereiro
o Dia: quintas-feiras (exceto feriados, ½ dias e jogos)
• Hora da Prática: 15h15 às 16h30
• Tempo de recolha @ MPS: 5:00 da tarde

Estou ansioso para ver nossas equipes ter uma excelente temporada de inverno e mostrar uma
ótima atitude e desportivismo! Por favor, entre em contato comigo se você tiver alguma dúvida
por email em david_delpizzo@tlcdeaf.org ou ligue para o 508.283.1045 através do serviço de
retransmissão de vídeo.
GO GHOSTS!

David S. Del Pizzo
David S. Del Pizzo
Diretor, Atletismo e Programas Pós-Escola
cc: Jennifer Greenfield, Diretor da Escola Marie Philip

INVERNO 2017-2018
Permissão para se juntar ao formulário de Atletismo
Dou permissão para permitir que meu filho, ______________________________, participe de
um dos seguintes programas abaixo. Anexado é a taxa de participação, bem como os
formulários atuais de Exame Físico e de Informação de Emergência do meu filho para o ano
lectivo 2017-2018.
Program:

Fee:

Cheerleading

$45

Special Olympics
Bowling

$45

Lady Ghosts Middle
School Basketball

$80

Lady Ghost Varsity
Basketball

$80

Galloping Ghosts
Middle School
Basketball

$80

Galloping Ghosts
Varsity Basketball

$80

WARM UP
SHIRT SIZE
(XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL)

____________________________
Parent/Guardian Signature

Program to
join
(mark ‘X’)

Student
Emergency
Info. (SEI)
form
completed
(mark ‘X’)

_____________
Date

Updated
Physical
Exam.
Form
Completed
(mark ‘X’)

