
 

Uniforms for the 2020-2021 School Year 
Uniformes para o ano letivo 2020-2021 
Prezados pais / responsáveis, 
Sabemos que estamos vivendo em tempos sem precedentes e que os uniformes podem ser algo difícil de se pensar agora. No 
entanto, ainda precisamos avançar com o processo de compra do uniforme para o próximo ano e isso inclui poder tirar proveito dos 
descontos que o Donnelly oferece. 
Reserve uma hora para rever este pacote de informação sobre uniformes escolares. Encontrará uma cópia do "Regulamento de 
uniformes escolares 2020-2021" atualizada, um folheto do Donnelly's com datas e descontos, além de formulários de pedidos. 
 
Atualizações do Regulamento do Uniformes Escolares 2020-2021 (leia a Política de Uniformes para obter mais informações.) 
1. Todos os uniformes devem vir da loja Donnelly. 
2. Os graus K-3 agora podem usar calças tan, shorts, saias e skorts, além do azul marinho. 
3. Para os alunos do grau 8 que participarão da ACHS, observe que os uniformes mudam completamente do que foi usado nos graus 
4-8. Consulte o anexo Regulamento de Uniformes do Estudante de 2020-2021. 
4. Os alunos do 9º ao 12º ano podem usar camisa branca, azul marinho ou azul claro. 
5. Os graus 9 a 12 anos podem optar por usar a saia xadrez ou cinza sólida ou a calça cinza. 
6. Os alunos de 9 a 12 anos agora podem usar um moletom cinza ou azul marinho. 
7. Reveja o Regulamento dos Uniforme 2020-2021 para obter mais informações 
 
Formulários de pedidos - (verifique se você possui o correto para seus filhos) 
 

1. Menino (Boys) K-8  3. Menina 9Girls)K-8 
2. Menino (Boys) 9-12 4. Menina (Girls) 9-12 

 

Prova de uniformes - consulte o folheto da Donnelly's para solicitar e ver descontos disponíveis. 
20% de desconto se fizer o pedido até 15 de Junho os formulários de pedido refletem o desconto "Desconto sazonal" 
(seasonal Discount) 
   10% de desconto se fizer o pedido até 28 de Maio. Veja o folheto para mais informações. 
      30% de desconto Se aproveitar todos os descontos! 
         US $ 5 de desconto em 4 partes de baixos para uma criança (calças, calças e shorts. Não inclui calças de ginástica) US 
$ 1,50 por cada par acima de 4 peças 
         

Entrega uniforme no verão 
Os uniformes escolares serão entregues na escola em meados de Julho. Enviaremos uma 

comunicação às nossas famílias sobre o dia e horário de entrega assim que os uniformes chegarem à 

escola. Observe que somente os pedidos pagos na totalidade até 7 de Julho serão enviados à escola 

para serem entrgues aos pais. 

 

Os pacotes de subsídios uniformes estarão disponíveis em breve. 
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com Diane Boutin  @ dbout@atlantiscs.org 
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Atlantis Charter School 

Fall River, MA 

 

 

Faça a sua Ordem do Uniforme Escolar mais cedo 

  
                        Use o Código de Disconto: extra10 

NO Checkout/ Por Correio/ Pelo telefone 
para recebern extra 10% em  adição ao 
disconto de ordem feita cedo de 20% 

*Prazo para ter 10% de disconto na ordem ė  5/28/2020 

 
Faça a sua ordem Online em: 

www. DonnellysClothing.com/ATLAN FALLMA 

 

 
Faça a sua ordem pelo Telefone: 

1.800.498.0045 

 
Visite uma loja  em: 

50 Sharpe Drive - Cranston, RI 

260D Marion Road - Wareham, MA 

1131 Tolland Turnpike - Manchester, CT 

* Orders can also be mailed to the Cranston location 

 

Faça a sua Ordem atė 15 de Junho and Receba 20% de disconto 
Informação Importante Para Saber 

Prazo para ordens antes do inicio da escola: 31 de Julho. As Ordens feitas entre 16 de June 16th e 31 de 

Julho receberão 10% de Disconto As Ordens  feitas depois de 31 de  Julho 31  correm o risco de não estar prontas 

para o dia de início da escola e ficar em back order atė Agosto ou principio de  Setembro 
Itens com monograma devem ser solicitados com antecedência
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Atlantis Charter School 
Fall River 

Código Boys K-8 Web: GEMT-963004 Código Girls K-8 Web: PIXN-306243 Código 

Boys HS Web: LHYM-243564 Código Girls HS Web Code: TPTQ-535766 Use o 

formulário de pedido interativo para imprimir a sua lista de compras 

1. Entre no www.DonnellysClothing.com/ATLANFALLMA 

2. Clicar no "Interactive Order Form" and follow the 3 steps. 
1. Na sua lista de compras, circule o seu local de entrega. 

2. Preencha as informações de depósito e anexe as informações de pagamento ou cartão de 
crédito. 

3. Os pedidos podem ser enviados pelo correio ou entregues diretamente num destes nossos locais 

Nota: Os pedidos antecipados também podem ser feitos por telefone ou online. 
- Aceitam-se Cartões de Crédito   

 
 

USE o Serviço: SUMMER DROP  

PAGUE PELA SUA ORDEM ATĖ: 7 de Julho 

SUA ENCOMENDA SERÁ ENTREGUE NA SUA ESCOLA, PARA RECOLHA, EM 
MEADOS DE JULHO 

 
 

Programa de Cartão de “Reward” 

Inscreva-se agora para começar a ganhar prêmios (rewards) 
• Compre um cartão do Donnelly's mínimo $10 

• Peça para adicionar o seu cartão  Inscreva-se agora para 

começar a ganhar prêmios.Ganhe pontos de recompensa com 
base em suas compras 

• Apenas precisa de um cartão por família 

 Para mais detalhes visite: http://www.donnellysclothing.com/shop/rewards-card 

Aproveite outras economias que oferecemos. 
 
 
                                    

 And Get $5 Off!* : 
'"'- Includes Pants, Slacks And Shorts Only  I 
I - Same Size O •nly 

I - One Coupon Per Child  Only 
1  - Coupon  Must Be Pr,esented 

[11111111111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J 

I 
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Algumas coisas para lembrar ………………………. 
Encomenda de uniformes 

1. Comece acessando o site da Donnelly em www.donnellysclothing.com/ATLANFALLMA 
Encontrará as três maneiras de fazer o seu pedido, bem como um guia interativo, como visto abaixo: 

 

1.  Só vai precisar de um depósito de US $ 20 por pedido feito por telefone ou correio, “Layaway Option”.  

2. Se  concluir o seu pedido on-line, é necessário o fazer o pagamento por inteiro.  

Descontos 

1. Faça o pedido até 15 de Junho e receba 20% de desconto. "Preços refletem  o desconto da estação". Se 

você estiver usando um formulário de pedido com esta declaração, os preços já terão o desconto de 20%.  

2.  No entanto, vai  receber outros  10% de desconto se fizer o pedido até 28 de Maio. 

Certifique-se de mencionar " extra 10". 

1.  

2. Opções de Entrega: 

1. Pode escolher entrega ao domicílio por uma taxa. 

2. Pode escolher a entrega na escola, que acontecerá em meados de Julho. Mais informações da ACS serão 

enviadas. Esta será apenas uma opção de pegar o pacote. 

3. Se  escolher Entrega escolar – o seu pedido deverá ser pago até 7 de Julho. Se perder esse prazo, terá que fazer 

outros arranjos para pegar suas roupas no Donnelly's 

Layaway 

1. O Donnelly's manterá as roupas na prateleira(layaway) até 01/10/2020. Ele permite que  aproveite os 

descontos agora. Se  não pagou e retirou o seu pedido até 1/10/2020, eles iniciarão o processo de 

cancelamento da sua encomenda. 
 

Se tiver algumas perguntas por favor mande um email para Diane Boutin at 

dbout@atlantiscs.org 
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