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    ،،أولياء األمور المحترمين

 

على مخاوفكم بخصوص الطالب الذين يحملون حقائب المدرسة على ، بناء قررت إدارة المدرسة تغيير بروتوكول الدخول والخروج 
  يسبب مشكلة على سالمتهم. قد ظهورهم صعودا وهبوطا على الدرج مما 

 َ   الوصول صباحا

ناك مشرفين في الممرات وسوف يكون ه ، المدرسية حقائبهمصطحاب الطالب إلى فصولهم لمساعدتهم بحمل ابإمكان أولياء األمور 
  مغادرة المبنى.و د الطلب منهمن جميع أولياء األمور اتباع التعليمات عنضمان سالمتهم . يرجى مللمساعدة و

يجب . إلعطائهم  ورقة تأخير وتسليمها لمدرس الفصل) 2(رقم  البوابةمن يجب أن يدخلوا صباحا،  7:45الساعة  الطالب بعدعند وصول 
من  راسيةالى الفصول الد  )PK – G2( فيالطالب سيتم مرافقة علما بأنه  .إلى فصولهمالسير بمفردهم ) 5-4-3(على طالب الفصول 

  .ة في الوقت المحددحضور الطالب الى المدرس يجبلذا  7:35الفصول من الساعة  يبدأ التدريس فيسيرجى العلم بأنه  قبل موظفينا
 

  ظهراَ  جوالخر

   ) PK– 2( الفصول من

ظهرا. 1:00الساعة علما بأنه سيكون الخروج في ،12:30قبل الساعة أولياء األمور الذين يريدون أخذ الطالب مبكرا القيام بذلك الرجاء من 
الرجاء من أولياء األمور استالم الطالب في الوقت . الدراسية ظهرا إلستالم الطالب من الفصول  1:00الساعة  أبوابها  المدرسةستفتح 
  . )1(ب اصالة األلعفي سيتواجدون  1:30أخذهم من قبل أولياء األمور حتى الذين لم يتم أما بالنسبة للطالب  .المحدد

ظهرا.  2:00حتى الساعة ) 1في صالة األلعاب رقم (إلنتظار ل) 5 - 4 - 3( والفصول) PK – 2(العائالت الذين لديهم طالب في سندعو 
الممرات لضمان بيئة  وإخالءموظفين للمساعدة سيكون لدينا . األوقات التعليميةالصفية خالل  للمناطقدخول للعائالت الال يمكننا السماح 

 .التعليمية  المنطقةمغادرة وللتعليمات عند الطلب منهم االمتثال الرجاء من الجميع . تعليمية ناجحة
  

   5-3الصفوف 
. 2:05الساعة علما بأنه سيكون الخروج في . 1:30 الرجاء من أولياء األمور الذين يريدون أخذ الطالب مبكرا القيام بذلك قبل الساعة 

أما  .الرجاء من أولياء األمور استالم الطالب في الوقت المحدد .للدخول إلى الفصول الدراسية 2:00ستفتح المدرسة أبوابها في الساعة 
  . )1(ملعب  سيتواجدون فيظهرا  2:30بالنسبة للطالب الذين لم يتم أخذهم من قبل أولياء األمور حتى 

  .مدرستنالوالتزامنا بالنزاهة التعليمية لسالمة طالبنا  م وصبرك متفهمكب مع تقديرنا لكم  التعاوننتمنى منكم 
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،،،،
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  أديليك زيثا نوبلس

 نائبة مديرة المدرسة


