Barnwell İlköğretim Okulu
Öğrenci ve Velileri İçin Önemli Bilgiler

Sevgili Barnwell Aile’si,
Okulumuza hoş geldiniz! Topluluğumuzun bir parçası oldugunuz için çok heyecanlıyız.
Okulumuzla ilgili hayatinizi kolaylaştiracak bazı önemli bilgileri sizin icin biraraya getirdik.
Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa, lütfen istemekten çekinmeyin.
Okul Adresi: 9425 Barnwell Rd, Johns Creek, GA 30022
Okulu Telefon: 470-254-4960 Faks: 470-254-3330
Okul Web Sitesi:
www.Barnwellelementary.org
İlçe Web Sitesi:
www.Fultonschools.org
Okul Saati:

Öğrenciler 7:40 AM itibariyle sınıflarında olmalıdır.
Okuldan çıkış 2:20 PM’de başlar.
Öğrenciler için en erken varış saat 7:10 AM olabilir.

Geç Kalmak: Öğrenciler 7:40 AM’den sonra geç kalmış sayılır. Geç kalan öğrencilerin
ebeveynleri, ön büro’dan imzalı geç kaldı belgesi almaksızın öğrenciler sınıfa kabul edilemez.
Devamsızlıklar: Öğrencilerin devamsızlığı durumunda, ikinci günün ödevi, bir önceki gün sabah
9:00 AM’a kadar okuldan talep edilebilinir. Ilgili ödev ön büro’dan 2:30 PM ‘dan sonra alınabilir.
Okul Otobüsü: Öğrencilerin sadece kendi adreslerine atanmış okul otobüsü ile yolculuk
yapmalarına izin verilir.
Aile Arabasına Binenler: Aile arabası ile ulaşımı tercih eden çocuklar icin okulun yanında
bulunan (tek girişli) yan yol, öğrencileri indirme ve bindirmedeki tek
alternatiftir. Okul ile ilgili tüm detay bilgilerin verildigi Open House (okul
davetine) katılmamış aileler, kendilerine atanmış binici numaralarını, kayıt
yaptırmak suretiyle, ön büro’dan temin edebilirler.
Variş Saati: 7:10 AM - 7:40 AM.
Alım Saati: 2:20 PM.
Ziyaretçi: Ziyaretçiler hoş karşılanır ancak öncelikle, ön büro’dan kayıt yapmak ve isim etiketi
edinmek zorundadır. Sadece Gönüllü Okul Protokolünü tamamlamış gönüllülerin, okul saatleri
içinde sınıflara girmesine izin verilir. Gönüllü protokolü hakkında daha fazla bilgi için lütfen
www.Barnwellelementary.org adresindeki Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Okul Müdürü Haber Bülteni ve Okul Aile Birliği (PTA Beargram):
Okul Müdür’ünün haber bülteni her Cuma gönderilecektir.
Okul Aile Birliği’nin bülteni iki haftada bir, her Salı gönderilecektir.

Ulaşım: Okul ulaşımdaki değişimler için, sınıf hocasına değil öğrenci ofisine gitmek gerekir.
Ulaşım değiştirme formunu online ya da ön büro’dan temin edebilirsiniz. Okuldan çıkarma
değiştirme formunu Barnwell'in Web sitesinde bulabilirsiniz.
Diğer Konular:
Her türlü balon okulda yasaktır. Öğle yemeği için çocuğunuzu ziyaret
ettiğinizde, çocuğunuz için öğle yemeği getirebilirsiniz. Dışarıdan kapkek veya kurabiye vb gibi
ürünlerin okulda (sınıf, kafeterya, doğumgünü partileri vb. dahil) dağıtımı kesinlikle yasaktır. Her
nevi doğum günü vb. kutlamalar için okul kafeteryasında sunulan alternatiflerden satın alabilir
ve öğle yemeği sırasında sınıf öğrencilerine kafeteryada dağıtabilirsiniz.
Okunmuş (not verilmis) kağıtlar ve önemli bilgileri içeren belgeler kırmızı klasörler ile her
Perşembe eve gonderilir.
Önerilen sınıf tedarik listesi online ya da ön büroda’dan temin edilebilinir.
Yeni aile paketleri ön büroda yer almaktadır.
Toplantılar için bir tercümana ihtiyacınız mı var? Eğer öyleyse, biz size gerekli desteği
aldığınızdan emin olmak için tercüman ve kaynakları ile iletişim kurmanızı sağlayabiliriz.
Tercümana ihtiyaç duyulmasi durumunda, okulumuzun Fulton County’den en az 8 iş günü
öncesinden talep etmesi gerekir.
Kahvaltı:

7:10 AM - 7:35 AM arasında servis edilir.

Öğle Yemeği: Sınıf öğretmeni ile öğle yemeğinin ne zaman yenileceğini kontrol edin. Ailelerin,
okul acildiktan 3 hafta sonrası itibariyle, öğle yemeği için öğrencilere katılmasına izin verilir.
Fiyatlandırma & Menü:

Lütfen aşağıdaki Web sitesine gidin:

http://www.fultonschools.org/en/Divisions/Ops/Nutrition/Documents/Aug%20Elementary%20Me
nus%20SY%2016-17.PDF
“My Payment Plus” (Ödemem Artı) Programı: Öğrencilerin hesabına aşağıdaki Web
sitesinden para transferi yapabilirsiniz:
http://www.fultonschools.org/en/Divisions/Ops/Nutrition/Documents/mealpay/Parent%20flyermealpayplus.PDF
Telefon: Öğrenci sorumluluğunu güçlendirmek amacıyla, öğrencilerin ev ödevi, öğle yemeği
parasi vb. nedenlerle telefon kullanmasına izin verilmemektedir.
Okul Aile Birliği (PTA): Çocuğunuzun eğitimindeki ortaklardan biri olarak, sizin desteğiniz ve
katılımınız bizi başarılı kılacaktır. Lütfen okul aile birliğine katılın ve çocuğunuzun sınıftaki
aktivitelerinde bu yıl gönüllü olmaya öncelik gösterin. Okul aile birliğimiz çok başarılı bir
oranizasyondur ve öğrencilerimizin sevdiği pek çok sayıda faaliyet ve etkinlikleri destekler,
finanse eder. Başarılarımızın devamı için herkesin desteğine ihtiyacımız var!
Okul Aile Birliği üyeliğini, dilediğiniz zaman Uyelik Komitesine başvurarak yapabilirsiniz.
Barnwell Online aile listesi de satın alabilirsiniz. Okul Aile Birliği Web sitesi @
www.BarnwellPTA.org ‘den güncel haberleri takip edebilirsiniz.

