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واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻋزﯾزداﻧش آﻣوزان دﺑﺳﺗﺎن،
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎﻟﺗون  HDSBﺟﮭت ﺑرداﺷﺗن وﺳﺎﯾل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت داﻧش آﻣوزان ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده اﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ
ھﺎ ﺑدون ﻓرﺻت ﺟﻣﻊ آوری وﺳﺎﯾل داﻧش آﻣوزان ﺑﺳﺗﮫ ﺷدﻧد ،آﻣوزﮔﺎران ﻣدرﺳﮫ ﻓرﺻت اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ﺗﺎ وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ آﻧﮭﺎ را
ﺟﻣﻊآوری و ﻣرﺗب ﮐﻧﻧد .از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن آﻧﮭﺎ را درک ﻧﻣوده و ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد.

در طﯽ ھﻔﺗﮫ ھﺎی آﯾﻧده آﻣوزﮔﺎران ﻣدرﺳﮫ ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺎ ﮐﻼس  ۸ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ھﺎ ﺧواھﻧد رﻓت ﺗﺎ وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ داﻧش آﻣوزان ﺷﻣﺎ را
ﮐﮫ در ﮐﻣد /ﺟﺎﻣﯾز و ﮐﻼس اﺳت ﺟﻣﻊ آوری ،دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑرای ھر داﻧش آﻣوز ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب
ﻧﺎم داﻧشآﻣوز ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و روی ﻣﯾز ﮐﻼس اﺻﻠﯽ او ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد .ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس ھﺎی  ۷و  ۸ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﮐﻣد دارﻧد
از ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن دﻋوت ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﺑرداﺷﺗن وﺳﺎﯾل داﻧش آﻣوز ﺧود از ﮐﻣد وی ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾد .از واﻟدﯾن
درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻧظور از ﻣدرﺳﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود ﻣراﺟﻌﮫ و ﻓرم ﺿﻣﯾﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑرای ﺑرداﺷﺗن وﺳﺎﯾل
داﻧشآﻣوزان ﻣﻧظور ﺷده ،ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
آﻣوزﮔﺎران ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد ﮐدام وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﯾﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور آﻧﮭﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻔش و ﻟﺑﺎس ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﭼﺳب ﻧﺎم داﻧش آﻣوز را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺗﮑﯽ ﺧواھﻧد ﺑود .وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻘﺳﯾم ﮐردن ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓراﯾﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑرداﺷﺗن وﺳﺎﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻋﻧوان ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻣﺎم
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد در ﻣﺎه ﺟوﻻی اھدا و ﯾﺎ دور اﻧداﺧﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد.
در ھﻔﺗﮫ ھﺎی آﺧر ﻣﺎه ﺟون ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﻣﺟوز ورود ﺑﮫ ﮐﻼس و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣد داﻧش آﻣوزﺗﺎن ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن وﺳﺎﯾل وی
در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾم ﮐﻠﯾﮫ اﻣوال و وﺳﺎﯾل ﻣدرﺳﮫ ﻧظﯾر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ ﻣرﺟﻊ و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷود.
اﮔر داﻧش آﻣوز ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻧﯾﺳت در ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎﻟﺗون ﺑﺎزﮔردد ،از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و
وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ از ﻣدرﺳﮫ اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد .ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در طﯽ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮭدارﻧد.
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ازواﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺟوز ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ داده ﻣﯽ ﺷود و او ﻣوظف اﺳت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
Access to School - Protocol for Elementary Parent/Guardian
ﻣﺟوز ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرای واﻟد ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت
را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻣدارس در اوﻟﯾن ﻓرﺻت زﻣﺎن/ﺳﺎﻋت ﻣﺟوز ورود را اﻋﻼم ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﺎر دﯾﮕر از ﺗوﺟﮫ و ﺻﺑر ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم .ﺑﮫ اﻣﯾد دﯾدار
ﻣﺟدد ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺷﻣﺎ!

