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 Lansdowne Middleأسر المدارس

واحدة من عملیاتنا إلغالق ھذا العام الدراسي وسط مغادرة مبنى المدرسة فجأة ھو إعادة األمتعة الشخصیة من خزائن والمواد المدرسیة  
فیما یتعلق بالعناصر التي سیتم  یرجى الرجوع إلى الرسم البیاني أدناه   ھدفنا ھو جعل ھذا قطرة لمرة واحدة والتقاط المواد.   العائدین.

 إرجاعھا إلى المدرسة: 

 

 الطالب 
 مجموعھ 

الكتب  
 المدرسیھ 

مكتبة   الموسیقي 
وسائل  
 اإلعالم 

التربیة البدنیة / ألعاب  
 القوى

 الفن  التكنولوجیا 

  6الصفوف من  
 7إلى 

 

ال توجد   ال توجد عناصر  نعم
 عناصر

ال توجد   ال توجد عناصر 
 عناصر

ال توجد  
 عناصر

اآلالت   نعم الصف الثامن فقط 
الموسیقیة  
 المستعارة

كتب  
 المكتبة

 الزي الریاضي 
 المعدات الریاضیة 

ال توجد  
 عناصر

ال توجد  
 عناصر

  9الصفوف من  
11إلى   

ال توجد   ال توجد عناصر  نعم
 عناصر

 الزي الریاضي 
 المعدات الریاضیة 

ال توجد  
 عناصر

ال توجد  
 عناصر

الطالب الذین ال  
إلى  یعودون 

BCPS 

اآلالت   نعم
الموسیقیة  
 المستعارة

كتب  
 المكتبة

 الزي الریاضي 
 المعدات الریاضیة 

 لوازم الفن  الجھاز 

 

سوف تكون قادرة فقط    نظًرا للكمیة الكبیرة من التوزیع ، لن نتمكن من توزیع األمتعة الشخصیة للعدید من الطالب على شخص واحد. 
 على التقاط ممتلكات طفلك. 

من أجل حمایة نفسك وموظفینا، یرجى التأكد من ارتداء غطاء وجھك عندما تأتي إلى المدرسة.  إذا كنت تقود سیارتك إلى المدرسة،  
فتبقى في سیارتك ما لم یتم توجیھك للخروج.  إذا كنت تسیر إلى المدرسة دائما البقاء على بعد ستة أقدام على األقل من أشخاص آخرین.  

إذا كنت مریضا  ، Finallyل أو األصدقاء معك؛ ترك األطفال في المنزل تحت إشراف أفراد األسرة اآلخرین، إن أمكن.  ال تجلب األطفا
أو تحت العزلة أو الحجر الصحي بسبب المرض الخاصة بك أو أن من اتصال وثیق، یرجى عدم المجيء إلى المدرسة.  یرجى االتصال  

 بدیلة.  المدرسة التخاذ ترتیبات بمدیر 
  
 

وتوزیعنا استالمھا سیتم تقسیم   .]Lansdowne Middle School Bus Loop[ المحدده  األماكن سیتم تحدید موقع التوزیع من خالل  
إلى أربع محطات: تسجیل الوصول، وإعادة ممتلكات المدرسة، واسترجاع األغراض الشخصیة والدبلومات والجوائز. سیكون ھناك  

  للمساعدة في إرشادك خالل ھذه العملیة. موظفین والفتات 

 

  

 العامة لكل محطة أدناه:  سرد المبادئ التوجیھیة سیتم   قد تختلف المحطات قلیالً، ولكن
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 تسجیل الوصول  -  1محطة #

 سیتم وضع عالمة على ھذه المحطة األولى بمخروط برتقالي ، وعالمة وسیكون ھناك موظف یفحص اسمك لتسریع العملیة.  •
العائالت بطباعة االسم األول/األخیر ومستوى الصف للطالب بالحبر الداكن على قطعة كبیرة من الورق ووضعھا على   ستقوم •

 لوحة القیادة. 

 إعادة الممتلكات المدرسیة  – 2محطة #

 سیتم وضع عالمة مع مخروط برتقالي وعالمة.  •
 ة بالمعلومات التالیة: ستقوم العائالت بتسمیة حقیبة العناصر التي یتم إعادتھا إلى المدرس  •

 االسم األول واألخیر .1
 الصف  .2
 قائمة المواد في الحقیبة .3

 البقاء في سیارتك. •
  الخاصھ  استرداد ممتلكات المدرسة ب موظفینا  یقوم   إذا كنت قادرا على فتح الجذع الخاص بك دون الخروج من سیارتك، سوف  •

 طفلك من الجذع. (مفضل) ب 
صندوق السیارة الخاص بك دون الخروج من سیارتك، سیقوم موظفونا باسترداد ممتلكات طفلك  إذا كنت غیر قادر على فتح   •

 المدرسیة من المقعد الخلفي. 
 ستقوم العائالت السائرة بإسقاط مواد الطالب المعبأة في الموقع المحدد.  •

 استرجاع العناصر الشخصیة  – 3محطة #

 سیتم وضع عالمة مع مخروط برتقالي وعالمة.  •
 الموظفون بوضع حقیبة مع عناصر طفلك لیتم إرجاعھا في نفس الموقع (الجذع أو المقعد الخلفي). سیقوم  •
 ستقوم العائالت السائرة باسترداد العناصر من الجداول التي تم وضع عالمة علیھا بشكل مناسب.  •
   وستتاح للطالب الفرصة لتصفیة جمیع االلتزامات المالیة. •

التوزیع والتحصیل لمرة واحدة.  یرجى االلتزام بالتاریخ المحدد واإلطار   جلیزیة من ھذه الرسالة لجدولیرجى الرجوع إلى النسخة اإلن 
 .  الزمني.

Date Time Grade Level Rain Date 
Monday June 15  8:30 AM- 11:30 AM 6: Last Name A-L See June 18 and 19 

11:30- 2:00 6: Last Name M-Z 
Tuesday June 16 8:30 AM- 11:30 AM 7: Last Name A-L See June 18 and 19 

11:30- 2:00 7: Last Name M-Z 
Wednesday June 
17 

8:30 AM- 11:30 AM 8: Last Name A-L See June 18 and 19 
11:30- 2:00 8: Last Name M-Z 

Thursday June 18 
(Make Up Day) 

8:30 AM- 11:30 AM All Grades: A-L NONE 

Friday June 19 
(Make Up Da)y 

8:30 AM- 11:30 AM All Grades M-Z NONE 
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 إذا كان لدیك أي أسئلة یرجى االتصال بي عبر البرید اإللكتروني.  أشكركم على صبركم وتعاونكم مع ھذه العملیة. 

 ]Frank Dunlap[االسم الرئیسي 

 ] fdunlap@bcps.org[البرید اإللكتروني الرئیسي

 

 


