
 

 

 والدین و سرپرستان عزیزدانش آموزان دبستان،

جھت برداشتن وسایل و متعلقات دانش آموزان برنامھ ریزی کرده اند. از آنجایی کھ مدرسھ  HDSBھالتون  تمامی مدرسھ ھای منطقھ
ھا بدون فرصت جمع آوری وسایل دانش آموزان بستھ شدند، آموزگاران مدرسھ فرصت احتیاج دارند تا وسایل شخصی آنھا را 

 ھا را درک نموده و صبور باشید.آوری و مرتب کنند. از شما درخواست می شود تا اتمام کار کارکنان آنجمع

 

بھ مدرسھ ھا خواھند رفت تا وسایل شخصی دانش آموزان شما را  ۸در طی ھفتھ ھای آینده آموزگاران مدرسھ ھای آمادگی تا کالس 
کھ در کمد/ جامیز و کالس است  جمع آوری، دستھ بندی و بستھ بندی نمایند. آنھا برای ھر دانش آموز یک کیسھ با برچسب 

کھ در مدرسھ کمد دارند  ۸و  ۷آموز تھیھ کرده و روی میز کالس اصلی او قرار می دھند. برای دانش آموزان کالس ھای دانشم نا
از یکی از والدین یا سرپرستان دعوت می شود برای برداشتن وسایل دانش آموز خود از کمد وی بھ مدرسھ بیاید. از والدین 

ن منظور از مدرسھ فرستاده می شود مراجعھ و فرم ضمیمھ ای کھ برای برداشتن وسایل درخواست می شود بھ نامھ ای کھ بدی
 آموزان منظور شده، تکمیل نماید. دانش

آموزگاران تمام تالش خود را خواھند کرد تا مشخص کنند کدام وسیلھ متعلق بھ کیست. بھ این منظور آنھا عمدتا بھ وسایل شخصی 
برچسب نام دانش آموز را داشتھ باشند متکی خواھند بود. وسایلی کھ قابل تقسیم کردن نیستند  مانند کفش و لباس کھ ممکن است

تفکیک شده  و چگونگی فرایند دسترسی بھ آنھا در روزی کھ شما برای برداشتن وسایل مراجعھ می نمایید عنوان می شود. تمام 
 داختھ خواھند شد.وسایلی کھ بدون صاحب می مانند در ماه جوالی اھدا و یا دور ان

در ھفتھ ھای آخر ماه جون برنامھ زمانبندی مجوز ورود بھ کالس و دسترسی بھ کمد دانش آموزتان برای تحویل گرفتن وسایل وی 
 در اختیار شما قرار خواھد گرفت.

مدرسھ بازگردانده شود.  درحال حاضر ما تقاضا داریم کلیھ اموال و وسایل مدرسھ نظیر کتابھای درسی مرجع و کتابھای کتابخانھ بھ
اگر دانش آموز شما قرار نیست در سال آینده بھ مدرسھ ھای منطقھ ھالتون بازگردد، از شما درخواست می شود کلیھ دستگاھھا و 
ان توسایلی را کھ از مدرسھ امانت گرفتھ اید بھ مدرسھ بازگردانید. خانواده ھایی کھ در مدارس منطقھ می مانند می توانند در طی تابس

 دستگاھھایی را کھ بھ امانت گرفتھ اند، نزد خود نگھدارند. 

دستورالعمل لطفا توجھ داشتھ باشید کھ فقط بھ یکی ازوالدین یا سرپرستان مجوز ورود بھ مدرسھ  داده می شود و او موظف است 
                                                   Protocol for Elementary Parent/Guardian -Access to School      مجوز ورود بھ مدرسھ برای والد یا سرپرست

 را اجرا نماید. بھ دانش آموزان اجازه ورود بھ مدرسھ داده نمی شود.

در اولین فرصت زمان/ساعت مجوز ورود را اعالم خواھند کرد. بار دیگر از توجھ و صبر شما سپاسگزاریم. بھ امید دیدار  مدارس
 مجدد ھر چھ زودتر شما!
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