Caros pais e famílias de Carleton,
Bem-vindo à comunidade Carleton! Como membro, você desempenha um papel importante e estamos
felizes em trabalharmos juntos na transição de seus alunos para Northfield. Esta correspondência é a
última correspondência em papel que você deve receber neste verão.
A semana do novo estudante (orientação) está programada para começar em 9 de setembro de 2021.
Verifique go.carleton.edu/newparents no final deste verão para ver o cronograma de orientação aos
pais.
Peço também que reveja o Guia da Família que preparamos em conjunto com nosso Conselho
Consultivo de Pais, também está publicado na mesma página da web. A guia contém informações
importantes que geralmente são novas para pais e famílias, incluindo direitos de privacidade do aluno,
notificação dos pais e políticas da faculdade. Em Carleton, consideramos os alunos como adultos e
queremos informá-los do que pode-se esperar durante a transição de seus alunos para nossa
comunidade.
Gostaria de convidá-lo a participar de um webinar da Zoom para novos pais e famílias dia 14 de
junho de 2021, às 18h CDT (19h EDT / 16h PDT). Participaremos Art Rodriguez '96, VP e Decano de
Admissões e Ajuda Financeira, e eu. Iremos compartilhar informações e responder a quaisquer
perguntas que você possa ter sobre Carleton, a experiência do aluno e a preparação da faculdade para
lidar com a pandemia COVID-19. Receberá um convite por e-mail para este webinar no final de maio,
que incluirá um link para se registrar (lembre-se de confirmar suas informações de contato em
go.carleton.edu/newparents!).
Meus colegas e eu esperamos ajudar seu aluno a se desenvolver e crescer nos próximos quatro anos.
Obrigado por confiar em nós. Por favor não duvide em nos ligar por qualquer questão que gostaria de
tratar.
Vamos nos unir para tornar esses próximos quatro anos verdadeiramente transformadores!
Meu melhores desejos,

Carolyn H. Livingston, Ph.D.
Vice-presidente para a vida estudantil e decano dos alunos

Caros pais do Carleton College,
Temos o prazer de recebê-lo na turma de alunos do Carleton College de 2025. Estamos escrevendo para
nos apresentar e compartilhar algumas maneiras de se conectar com a comunidade do Carleton College.
Somos os atuais presidentes do Conselho Consultivo de Pais, um grupo de pais que oferece seu tempo
para aconselhar a faculdade e servir de recurso para outros pais. Sabemos que é um ato de fé para você
e seus alunos terem escolhido Carleton nessas circunstâncias incomuns, em que muitos não tiveram a
oportunidade de nos visitar pessoalmente. Esperamos tornar a comunicação o mais fácil possível para
encontrar as informações necessárias.
Em primeiro lugar, esperamos que comecem a se familiarizar com o Parent / Family Gateway em
go.carleton.edu/parents. Este é um ótimo lugar para ir quando tiver dúvidas, pois o site inclui links para
os principais escritórios do campus, atualizações e calendários importantes, boletins informativos para os
pais, webinars e muito mais.
Pedimos aos pais e famílias que leiam a aba “Guia da família / Informações e políticas”, principalmente a
seção intitulada “Dicas para os pais”, onde encontraram dicas sobre o que esperar do desenvolvimento
do aluno em Carleton. Por favor preste especial atenção aos direitos de privacidade dos alunos e à
seção de notificação dos pais. A universidade é limitada no que pode ser compartilhado com os pais e
familiares sobre os alunos, por isso pedimos que tenha uma conversa cuidadosa com seu aluno sobre as
expectativas mútuas de comunicação e atualização de como a experiência está indo.
Por meio do Gateway, terão acesso ao Diretório da família (em “Serviços para os pais”), que inclui uma
lista geográfica dos pais e responsáveis, nomes e turmas de seus alunos e informações de contato.
Esperamos que essas informações sejam úteis para identificar outras famílias de Carleton em sua área
com as quais você possa compartilhar informações, conhecimentos e interesses. O diretório atualizado
pode ser acessado após 1º de julho com o nome de usuário parents e senha knights2021.
Embora as informações do diretório sobre os pais sejam consideradas "informações públicas", nós, na
comunidade Carleton, respeitamos o desejo de privacidade de todos. Portanto, se você deseja atualizar
e/ ou excluir suas informações do diretório online, escreva-nos em: apps.carleton.edu/parents/update.
Se desejar se comunicar com outros pais e responsáveis por e-mail ou online:
● Junte-se ao grupo de e-mail principal em apps.carleton.edu/parents/list
● Inscreva-se para ingressar no grupo particular não oficial de pais do Carleton College no Facebook.

Estamos confiantes de que descobrirá que Carleton é um ambiente academicamente rigoroso e de apoio
para seu aluno. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o Dean of Students
Office em (507) 222-4075 ou contate Joe Baggot, Decano da Classe de Calouros em
jbaggot@carleton.edu.
Sinceramente,

Karen Handelman e Marc Hirshman, copresidentes
Conselho Consultivo de Pais do Carleton College
Pais de Abby Hirshman '20 e Emily Hirshman '23

