
 

 

 

 المرحلھ االبتدائیھ االساسیھ في طالبال وأولیاء أمور/  االھالياعزائي 

  
الطالب. نظًرا إلغالق المدارس دون إتاحة الفرصة لتنظیم  تعلقاتبتطویر عملیة السترداد م HDSBقامت كل مدرسة في 

 فھمتالمتعلقات الطالب ، سیحتاج المعلمون إلى بعض الوقت لترتیب وتجمیع االغراض الشخصیة للطالب. یُطلب منك 
 صبرأثناء قیام الموظفین بھذا العمل!الو
 

فلك من الوصول إلى المدارس لفرز وتجمیع وحزم متعلقات ط K - 8 لة القادمة ، سیتمكن المدرسونخالل األسابیع القلی
 ،قیبة لكل طالب ، تحمل اسم الطالب. سیضعون حالشخصیة من الخزانة او المكان المخصص لذلك بداخل فصل طفلك الدراسي

الذین لدیھم خزائن ، سیتم دعوة أحد الوالدین / ولي األمر السترداد  ۸و  ۷في غرفة الصف. بالنسبة لطالب الصف  طاولھعلى 
ممتلكاتھم من خزانة أطفالھم. یُطلب من أولیاء األمور الرجوع إلى الرسالة الخاصة بالمدرسة الواردة من مدرسة طفلك 

 .استرداد ممتلكات الطالبكیفیھ تك في برغواستكمال النموذج المتضمن ھناك لإلشارة إلى 
     

، مثل  الشخصیة معتمدین إلى حد كبیر على اال شیاء ،ماھیھ االشیاء وانتمائھا للطالب سیبذل المعلمون قصارى جھدھم لتحدید 
ً األحذیة والمالبس ، التي تحمل اسم لتبرع یتم اعرضھا في یوم الوصول. س ال یمكن فرزھا وسیتم أي ممتلكات. سیتم تحدید ا

 التي لم تتم المطالبة بھا و/ أو التخلص منھا في یولیو. افة الممتلكاتبك
 

 لكالخاصھ بطف الخزانة ن (یونیو) للوصول إلى غرفة الصف اویتم منحك وقتًا مجدوًال خالل األسابیع األخیرة من شھر حزیرا
  لجمع أمتعتھ.

 
، مثل الكتب المدرسیة وكتب المكتبة. إذا لم یعد طفلك مسجالً في مجلس  في الوقت نفسھ ، نطلب إعادة جمیع الموارد المدرسیة

عارة من المدرسة في ھذا الوقت. قد تستمر العائالت ستمدرسة مقاطعة ھالتون في الخریف ، فسیتم أیًضا إعادة األجھزة الم
 المتبقیة في مجلس مدرستنا في استخدام الجھاز الُمستعار خالل الصیف.

  
 التعلیماتحق الوصول إلى المدرسة وسیُطلب منھ اتباع  وأولیاء أمور/  االھالي شخص واحد من  سیتم منحھ بأنیرجى العلم 

      Protocol for Elementary Parent/Guardian -Access to Schoolول أولیاء األموربروتوك الخاصھ للوصول إلى المدرسة 
 الطالب حق الوصول إلى المدرسة.  لن یتم منح

  
أقرب وقت ممكن. مرة أخرى ، شكرا لك على صبرك وتفھمك. نحن نتطلع إلى ستؤكد المدارس تاریخ / وقت الوصول في 

 رؤیتكم قریبا!
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https://docs.google.com/document/d/1uZRUDvlNf1w_JP1aIlqxcV0_lKrxfpsIV1jZizUfO0Q/edit?usp=sharing

