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 أولياء األمور ، اعزائي االباء و
 

 !الصيف مع العائلة واألصدقاء في هذا، ممتعة وامنة  متكون اوقاتكنأمل أن 
 

، ويقومون بإجراء التعديالت 2017سبتمبر  ايلول / 5الثالثاء وهو لليوم األول من المدرسة، والمشرفون والموظفون مشغولون بالتحضير للطالب 

 .دول الزمني ليعكس اليوم التعليمي الطويلالالزمة على الج
 

الجديد في الساعة  االنصرافالجديدة، بما في ذلك اإلشارة بشكل خاص إلى وقت النصراف يرجى مراجعة هذه المعلومات المتعلقة بإجراءات ا

اآلباء واألمهات الراغبين في  ونيكوسالمة جميع الطالب أن  االنصراف من المدرسة. ومن األمور الحاسمة بالنسبة لسالسة ا  مساء 3:55

 .على دراية بهذه اإلجراءات اوالدهم اصطحاب
 

 .أنطونيا بانتوجا مدرسة د.ونحن نقدر دعمكم في رصد سالمة طالب 

 

 :بعد الظهر االنصراف 

 

 نصرافاالموعد قبل الطالب  ياخذالذي  ولي االمرالوالد / 

من خالل إرسال مالحظة  سييإخطار المکتب الرئعليهم  جبی( 3:55) وقت االنصراف المقررقبل  اطفالهم بأخذ يقومونس نياآلباء الذ  •

 .بعد الظهر 3:10قبل الساعة  اصطحاب االطفال يكون، 3160-816الرقم  یاالتصال بالمکتب علعن طريق طفل أو المع مرسلة مكتوبة 

o قد فقد طفلك  يكونسبمرورااليام ، 3:20  الساعة في وقت مبکر ، مثال   من المدرسة بالالطأخذ عند ه أن ، مالحظة یرجي

 .ميمن التعل وماي 11حوالي 
 

 بعد الظهر 3:45الب في الساعة طولي االمر الذي ياخذ الالوالد / 

 .School Stفي شارع سكول ستريت   مدرسةال. من باب بعد الظهر 3:45يسمح للوالدين بالدخول إلى المبنى في الساعة   •

 .حتى يتم اصطحابه، االباءغرفة ، 115 رقم ب في الغرفةالالط سيكون   •

 .المعاون/  المسؤول عند المساعدفي سجل االنصراف ( الطالبالطالب )تسجيل مغادرة ، يرجى 115رقم في الغرفة حينما يكون الطالب   •

o 115 رقم ب من الغرفةالالط بأخذفقط للمصرح لهم من البالغين يسمح الحظة: م 

 School Stشارع سكول ستريت  في باب المدرسةمن خالل  یبنوالطالب الخروج من الم اولياء االموراآلباء /  یعل نبغيي           •

 .عند الضرورة الطالب مروربتوجيه تدفق حركة  ينالموظفاحد يقوم س           •

 

 مالحظات خاصة:

، يجب أن يتلقى المكتب طلبا خطيا من الوالد بهذا لحاضن أو شخص آخر غير أحد والديهيستلمه أحد الوالدين غير اسإذا كان الطفل  • 

 المعنى. وبخالف الحاالت الطارئة أو الظروف المخففة، لن يتم اإلفراج عن أي طفل )غير الوالد( على أساس مكالمة هاتفية.

 مدير المدرسة. ى ذلك، ولكن يجب أن يوافق علالصغارمع أخوتهم  االنصرافكبر سنا الشقاء االل اكيجوز ل • 

 

 كما هو الحال دائما، نحن نقدر أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن هذا اإلجراء الجديد.
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