مدرسة بارنويل االبتدائية
معلومات هامة للطالب وأولياء األمور

!

أسر بـارنـويـل األعـزاء،

مرحبا بكم في مدرستنا! نحن سعداء جدا بانضماكم لـمجتمعنا .لقد وضعنا معا هذه املعلومات الهامة ملساعدتكم على التنقل بشكل أفضل في
!مدرستنا .إذا كانت لديكم أية أسئلة ،نرجوا أن ال تترددوا في طرحهـا.
عنوان املدرسة!9425 Barnwell Rd, Johns Creek, GA 30022 :

رقـم هاتف املدرسة :
موقع املدرسة:
موقع املقاطعة:

 !470-254-4960فاكس470-254-3330!:
www.Barnwellelementary.org
www.Fultonschools.org

ساعات دوام الطالب:

يدخل الطالب صفوفهم على الساعة  07:40ص.
ويبدأ االإنصراف على الساعة  02:20م.
اﻟﻮصول املبكر للطالب على الساعة  07:10ص.

!
!
!!
!

التأخير :يعتبر الطالب متأخرا بعد  07:40ص .و لن يسمح له بالدخول إال برفقة أحد الوالدين للتوقيع عند مكتب اإلستقبال.

!
!

الحافالت:يسمح للطالب ركوب الحافلة املعينة له فقط.

!
!

الغياب!:يمكن لألولياء األمر الحصول على نسخة من الواجبات املنزلية للطالب املتغيب في اليوم ما بعد الغياب من مكتب اإلستقبال قبل  09:00ص،
و يُستلم بعد  02:30م.

السيارات الخاصة:

!
!

مدخل ركاب السيارات الخاصة يوجد في الجانب من املدرسة و هو املدخل الوحيد املخصص لإلنزال .إذا لم تتمكن من
حضور “البيت املفتوح” وتلقى رقم ال / carpoolاملرافقة الخاص بك ،يمكنك إستالمه من املكتب األمامي/اإلستقبال.
ساعة اإلنزال 07:10 :ص 07:40-ص.
ساعة اإلنصراف 02:20 :م.

ال ّزوار :نرحب دائما بالزوار ،ولكن يجب تسجيل الدخول في مكتب االستقبال والحصول على بطاقة الزائرين .و يسمح بالدخول املتطوعني للفصول
الدراسية خالل ساعات الدراسة فقط إذا كان عملهم التطوعي لذلك اليوم و أيضا بشرط حضور توجيه من ضمن بروتوكول املتطوعني .ملزيد من
املعلومات حول بروتوكول املتطوعني ،الرجاء زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت في .www.Barnwellelementary.org
املستجدات األسبوعية اإلدارية & مستجدات “بيرجرام ) ”PTAجمعية اآلباء املتطوعني(
ترسل املستجدات األسبوعية اإلدارية عبر البريد اإللكتروني كل يوم جمعة.
و ترسل املستجدات األسبوعية لـ”بيرجرام”  PTAأيضا عبر البريد اإللكتروني كل أسبوعني ،يوم الثالثاء!.

وسيلة النقل! :أي تغيير أو تعديل في وسيلة النقل يجب أن يتم ذلك من خالل مكتب اإلدارة و ليس عن طريق إخبار املعلم/املعلمة .يوجد نموذج
تغيير وسيلة النقل على اإلنترنت أو في مكتب االستقبال في املدرسة .أيضا نموذج تغيير الفصل على موقع املدرسة الرئيسي.

!
!

!
مواضيع مختلفة :ال يسمح بالبالونات في املدرسة .عندما تقوم بزيارة طفلك لتناول طعام الغداء معاً ،يمكنك إحضار وجبة غذاء له.
ال يسمح بإحضار الكعك أوالبسكوت أو ما إلى ذلك و توزيعها على التالميذ في الكافتيريا أو في الفصول الدراسية
الحتفاالت عيد امليالد و لكن يسمح بذلك فقط إذا تم الشراء من ضمن الخيارات املتاحة في الكافتيريا لدينا و تقديمها للتالميذ و األصدقاء أثناء
الغداء.
امللفات الحمراء تتضمن العالمات األسبوعية و أية معلومات مهمة و تبعث للمنزل كل يوم الخميس
يمكنكم االطالع على قائمة األدوات املدرسية املقترحة على اإلنترنت أو في مكتب اإلستقبال.
ملفات الترحيب باألسر الجدد متوفرة في مكتب االستقبال.
هل تحتاج إلى مترجم فوري لالجتماعات؟ إذا كان األمر كذلك ،يمكننا توجيهكم للمترجمني املختصني و موارد لدعمكم.
إن كنتم بحاجة إلى مترجم يرجى تقديم طلب مبكر بذلك للمدرسة ،و املدرسة بدورها توفر لكم ذلك خالل  ٨عن طريق مقاطعة فولتون.
وجبة اإلفطار! :
وجبة الغداء:

!

القائمة و األسعار:

!تقدم من الساعة  07:10 - 07:35ص.
يمكن ملعلم/معلمة طفلك إخبارك بمواعيد تناول وجبة الغذاء للصف.
ﺑﺈﻣﻜﺎن األسرة االنضمام إلى الطالب لتناول وجبة الغداء ابتداء من األسبوع الثالث للمدرسة.

http://www.fultonschools.org/en/divisions/ops/Nutrition/Documents/AUG%20Elementary%20Menus%20SY
%2016-17.pdf

هاتف! :

!
!

جمعية اآلباء املتطوعني  :PTAنحن جميعا شركاء في التعليم الخاص بطفلك و لذلك فإننا بحاجة إلى دعمكم ومشاركتكم لتكون تجربة
ناجحة .الرجاء االنضمام لجمعية اآلباء املتطوعني  PTAللمدرسة و اجعل األولوية للتطوع في الفصول الدراسية لطفلك هذا العام .جمعية اآلباء
املتطوعني في مدرستنا جمعية مدهشة و هي توفر الدعم للعديد من األنشطة واملناسبات التي يحبها جميع الطالب .نحن بحاجة إلى دعم الجميع
لتكون التجربة ناجحة!
ويمكن شراء عضوية جمعية اآلباء املتطوعني في أي وقت من رئيسة الجمعية .أيضا دليل بارنويل متوفر للشراء على اإلنترنت .تفضل بزيارة موقع
الجمعية على . www.BarnwellPTA.org

!

!!
!

!

الدفع املسبق! :هذا املوقع املخصص لدفع املال لحساب الطالب الخاص به:
http://www.fultonschools.org/en/divisions/ops/nutrition/documents/mealpay/parent%20flyer-mealpayplus.pdf

!

!
!
!
!

!
!

!الرجاء زيارة املوقع التالي:

في محاولة لتعزيز مسؤولية الطالب ،لن يسمح للطالب
باستخدام الهاتف لالتصال باملنزل من أجل الواجبات املنزلية،
املال لتسديد سعر وجبة الغداء …إلخ.

!!

