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 , ناسکول کے خاندا  ]Lansdowne Middle School[ عزیز

الکرز  کے طلباء کی ذاتی اشیاء جو سکولوں کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے ان  کام ے اختتام پر ہمارا ایک ک  تعلیمی سال اس
ذاتی  ڈراپ آف اور  یہ ہے کہ اشیاء کاہمارا مقصد   میں ره گئی تھیں یا سکول کی چیزیں جو طلباء کے پاس تھیں، ان کا لوڻانا ہے۔

 . سامان کی حصولی ایک ہی چکر میں کر لی جاۓ 

 براۓ مہربانی ذیل میں دیے گۓ چارٹ میں دیکھیے کہ کونسی چیزیں سکول کو لوڻائی جائیں گی۔ 

�ری   میوزک  نصایب کتابنی  سڻوڈنٹ گروپ  الئ�ب
 م�ڈ�ا 

ف��کل ا�جوک�شن/  
 ایتھلیڻکس 

رٹآ  ڻ�کنالو�ب   

7-6گ��ڈ    
 

ن نہنی  ہاں ن   کوئئ چ�ی کوئئ چ�ی
 نہنی 

ن نہنی  ن نہنی  کوئئ چ�ی ن   کوئئ چ�ی کوئئ چ�ی
 نہنی 

8�ف گ��ڈ  ادھار ل�ی ہو�   ہاں 
 میوزک آالت 

�ری �   الئ�ب
 کتابنی 

کھ�لوں کا یون�فارم کھ�لوں  
 کا سامان

ن نہنی  ن   کوئئ چ�ی کوئئ چ�ی
 نہنی 

سڻوڈنٹس جو ئب  
� ئپ ا�س منی  

آر�� وا�س نہنی   

ادھار ل�ی ہو�   ہاں
 میوزک آالت 

�ری �   الئ�ب
 کتابنی 

کھ�لوں کا یون�فارم کھ�لوں  
 کا سامان

ڈیوا�س(کمپیو 
 ڻر) 

آرٹ کا  
 سامان

 

آپ    . ں گےذاتی سامان تقسیم کرنے کے قابل نہیں ہو اکی وجہ سے ہم ایک شخص کو کئی طالب علموں کپیمانے  ے بڑ ےتقسیم ک
 گے.  سکیں  لے سامان ا صرف اپنے بچے ک

ھانپا ہوا  چہرے کو ڈ  آپ نے اسکول آنے پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے عملے کی حفاظت کے لئے ، براه کرم  ی اوراپن 
۔  اگر آپ اسکول  ی جاۓہیں تو اپنی گاڑی میں رہیں جب تک کہ آپ باہر نکلنے کی ہدایت نہ ک گاڑی میں آتےاگر آپ اسکول   ہے۔
ساتھ نہ الئیں ؛ اگر ممکن   اپنےرہیں ۔ بچوں یا دوستوں کو  دور ہیں تو ہمیشہ دوسرے افراد سے کم ازکم چھے فٹ  پیدل آتےمیں 

ہیں اور اپنی یا کسی قریبی   بیمار خودآخر میں ، اگر آپ   آئیں۔ گھر چھوڑ   ہو تو بچوں کو خاندان کے ارکان کی نگرانی کے تحت  
.  متبادل انتظامات کرنے کے لیے اسکول  ئیںتحت ہیں ، تو براه کرم اسکول نہیں آ کوارنڻین کےیا کی بیماری کی وجہ سے تنہائی 
 کے پرنسپل سے رابطہ کریں ۔ 

 

  تینہماری پک اپ اور تقسیم کو  ۔پرواقعہ ہو گی  ] Bus LoopLansdowne Middle School[سائٹ  تقسیم  کی  تھرو ڈرائیو
آپ کی رہنمائی  میں۔ اس عمل  حصولیکی واپسی ، ذاتی اشیاء کی   سامان ے اسڻیشنز میں تقسیم کیا جائے گا: چیک ان ، اسکول ک

  . گے سائن لگے ہوںاور  ہ موجود ہو گا  میں مدد کرنے کے لئے عمل

 ہدایات ذیل میں درج ہیں: جنرل   ہر سڻیشن کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں ، لیکن قدرے  اسڻیشن

 ان  چیک- 1اسڻیشن #

  کا ایک  اور عملے ی جائے گکی کے ساتھ سنگتری رنگ کی کون اور ایک سائن  ایک   کی نشاندہی سڻاپ ےپہل •
 . اگ ےکر  چیککے عمل کو تیز کرنے کے لئے آپ کے نام تقسیم  شخص 

ڈیش   لیول لکھ کراپنے آخری نام اور گریڈ /پہال اطالب علم ک  کے ساتھسیاہی گہری  پر  کاغذ ےایک بڑ  فیملی •
 بورڈ پر رکھ دیں گے. 
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 واپسی   ے سامان کیاسکول ک- 2سڻیشن #

 . یجائے گ دہی کی  نشان  سائن کے ذریعے اور ایک  سنگتری رنگ کی کونایک  •
 :   کا لیبل لگائیں گے مندرجہ ذیل معلوماتپر بیگ  ےاشیاء ک  ینے وال کراسکول میں واپس فیملی  •

o اور آخری نام پہال 
o گریڈ 
o  کی فہرست  اشیاءبیگ میں 

 گاڑی میں رہیں.  اپنیآپ  •
ڻرنک سے آپ کے   ہعمل ااگر آپ اپنی گاڑی سے باہر نکلنے کے بغیر اپنے ڻرنک کو کھولنے کے قابل ہیں تو ، ہمار •

 یں گے. ترجیحی نکال ل سامان ا اسکول ک ا بچے ک
  اآپ کے بچے ک  ہعمل ااگر آپ اپنی گاڑی سے باہر نکلنے کے بغیر اپنے ڻرنک کو کھولنے کے قابل نہیں ہیں تو ، ہمار •

 . اگ ے سے حاصل کر سیٹ پچھلی سامان  ااسکول ک
 اشیاء کو چھوڑ دیں گے.  کی  طالب علم  بیگ میں ڈالی ہوئ نامزد مقام پر ن، والے خاندا  پیدل آنے •

 ی یابذاتی اشیاء کی باز -   3#سڻیشن 

 . ی جائے گ  دہی کیکے ساتھ نشان  سائن اور ایک  رنگ کی کون تری گسن   ایک  •
(ڻرنک یا پیچھے کی  پر واپس رکھ دے گاجگہ  اسی بیگ ااشیاء ک (ملکیت)واپس کرنے والی اسڻاف آپ کے بچے کی  •

 ۔ سیٹ)
 حاصل کریں گے. اشیاء   سڻوڈنٹ کی(ملکیت)ں سے و میز دہی کیے کۓ والے خاندان مناسب طریقے سے نشان   پیدل آنے •
 موقع ملے گا.  و نمڻانے کاطالب علموں کو تمام مالی ذمہ داریوں ک •

انگریزی ورژن  ی اس خط کہم  شیڈول کے لئے جمع کرنے کے اور one-time distributionکی تقسیم  باریک صرف   براه کرم
 ۔ خ اور ڻائم فریم پر عمل کریںتفویض کرده تاری  ی کا حوالہ دیتے ہیں.  براه کرم اپن 

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 

 

ای میل کے ذریعے مجھ سے   ں توآپ کے پاس کوئی سوال ہو اگر   آپ کے صبر اور تعاون کے لئے آپ کا شکریہ. میںاس عمل 
 رابطہ کریں. 
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 ] Frank Dunlap[نام  پرنسپل 

 ] fdunlap@bcps.orgپرنسپل ای میل [

 


