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ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ Lutie Lewis Coates
زﻣﺎن ورود
داﻧش آﻣوزان ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻗﺑل از ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ
وارد ﻣدرﺳﮫ ﺷوﻧد .ﻟطﻔﺎ ﻓرزﻧد ﺧود را ﺗﺷوﯾق
ﮐﻧﯾد ھر روز ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود ﺗﺎ از
ﺗﺎﺧﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺷود .ﺑرای داﻧش
آﻣوزان ھرﮔز ﺗﺎﺧﯾر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود اﮔر
اﺗوﺑوس ﺗﺎﺧﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ Coates

River Birch Road 2480
Herndon, VA 20171
(703) 713-3000
رﻧﮕﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ :آﺑﯽ و زرد
ﻧﻣﺎد :ﺳﺗﺎره
 ،Jesse Kraftﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﮫ
jkraft@fcps.edu
 ،Jessica Shroyerﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ
jashroyer@fcps.edu
 ،Brittany Vigilﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ
bavigil@fcps.edu
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
703-713-3000
ﺗﻠﻔﻦ ﺣﻀﻮر وﻏﯿﺎب
703-713-3030
دﻓﺘﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ
703-713-3010
راﺑﻂ واﻟﺪﯾﻦ
703-713-3232
وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،و ﺗﻮﯾﺘﺮ
www.fcps.edu/CoatesES
www.facebook.com/coateselementary
https://twitter.com/CoatesES
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺪرﺳﮫ
 4:30—8:30دوﺷﻨﺒﮫ  -ﺟﻤﻌﮫ

ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﮫ

دوﺷﻨﺒﮫ-ﺟﻤﻌﮫ

 9:00ﺻﺒﺢ— 4:00ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ

اﮔر داﻧش آﻣوزان ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت  9:15وارد
ﺷوﻧد ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ھﻣراه ﺑﺎ واﻟدﯾن ﺧود ﺑﮫ دﻓﺗر
اﺻﻠﯽ ﺑروﻧد و ﻧﺎﻣﺷﺎن ﺗوﺳط واﻟدﯾن در ﻟﯾﺳت
وارد و اﻣﺿﺎء ﺷود.

ﻏﯾﺑت/ﺗﺎﺧﯾر
رﺳﯾدن ﺳر وﻗت در ﻣوﻓﻘﯾت داﻧش آﻣوز ﺑﺳﯾﺎر
ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮭر دﻟﯾﻠﯽ،
ﺑرای ﺗﻣﺎم روز ﻏﯾﺑت ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر دارد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از وب ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ  Coatesو ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
) (703-713-3030ﺑﺎ دﻓﺗرﺣﺿور و ﻏﯾﺎب
ﻣدرﺳﮫ ﮐﮫ ﺑطور  24ﺳﺎﻋﺗﮫ در ھﻔت روزھﻔﺗﮫ
ﭘﯾﺎﻣﮭﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر
ﻣدرﺳﮫ از طرف واﻟدﯾن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻣﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓت
ﻧﮑﻧد ،ﻏﯾﺑت ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﻏﯾر ﻣوﺟﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯾﺷود .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  10:30ﺻﺑﺢ
ﻏﯾﺑت ﮔزار ﻧﺷود ،واﻟدﯾن ﯾﮏ ﭘﯾﻐﺎم ﺿﺑط ﺷده
ﺗﻠﻔﻧﯽ از طرف ﻣدرﺳﮫ درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.
• ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر ﻣوﺟﮫ  -ﺑﯾﻣﺎری داﻧش آﻣوز،
ﻓوت ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواده ،وﻗت ﻣﻼﻗﺎت
ﭘزﺷﮑﯽ ،و ﺗﻌطﯾﻼت ﻣذھﺑﯽ" .ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ
ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت وﺟود
ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن ﯾﺎ طوﻻﻧﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧد
ﯾﮏ ﮔواھﯽ از دﮐﺗر ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اراﺋﮫ ﺷود.
•

ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر ﻏﯾر ﻣوﺟﮫ— ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎی
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻣﺷﮑل ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ،ﺧواب
ﻣﺎﻧدن ،ﺗﻌطﯾﻼت ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧﺎرج از ﺳﯾﺳﺗم
ﻣدرﺳﮫ ،ﺗراﻓﯾﮏ ،ﺟﺎ ﻣﺎﻧدن از اﺗوﺑوس.
ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻏﯾﺑﺗﮭﺎی ﺟدی
رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
 FCPSﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎی
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌطﯾﻼت ﻣدرﺳﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﮐﻧﻧد .ﺳﯾﺳﺗم ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺧﺎﻟف
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓرﺗﮭﺎ در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻏﯾﺑت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﻗطﻊ ﺗداوم
آﻣوزش ﻣﯾﮕردد FCPS .ھر داﻧش آﻣوزی را ﮐﮫ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣدت  15روز ﻣﺗواﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻏﯾﺑت
ﻏﯾرﻣوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﺧراج ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ ﻣﺟرد
ﺑرﮔﺷﺗن ﭼﻧﯾن داﻧش آﻣوزی ،واﻟدﯾﻧش ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
ﻣﺟدداً او را ﺑطور رﺳﻣﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﻗﺻد دارﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﺳﻔر طوﻻﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﮐﻧﯾد ،ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﯾﮏ ﻓرم ﻣﺧﺻوص را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐرده و ﺣداﻗل دو ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺗرک آﻧرا ﺑﮫ دﻓﺗر
ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯾد .ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ وﺟود ﻧدارد
ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﻌد از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ در
ﮐﻼس ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.

ﺗرﺧﯾص
در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در وﺿﻌﯾت رﻓت و
آﻣد ﻓرزﻧدﺗﺎن ،ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت )در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ(
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای دﻓﺗر اﺻﻠﯽ ارﺳﺎل ﮔردد .اﮔر
دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت )در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ(
درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧد ،ﯾﺎ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺳﺎﻋت  3ﺑﻌد از ظﮭر
ﺑﮫ دﻓﺗر اﺻﻠﯽ اطﻼع داده ﻧﺷود ،ﮐودک از
طرﯾق روﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣﯾرود ﻓرﺳﺗﺎده
ﺧواھد ﺷد .داﻧش آﻣوزان ھرﮔز ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﻣش در ﻓرم ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی اورژاﻧس درج ﻧﺷده
اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺧواھﻧد ﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ذﮐر ﻧﺎم آن
ﺷﺧص ﻣدرﺳﮫ را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﻧد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ
داﻧش آﻣوز از دﻓﺗر اﺻﻠﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﯾﮏ
ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﮑس دار ﻣﯾﺑﺎﺳت اراﺋﮫ ﮔردد ﮐﮫ
اﯾن ﺷﺎﻣل واﻟدﯾن ﻧﯾز ﻣﯾﮕردد .ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت
 3:30ﺑﻌد از ظﮭر ﺗرﺧﯾص زودﺗر اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد.

اورژاﻧس
ﻓرم ﻣراﻗﺑت در ﻣوارد
ِ

اﯾن ﯾﮏ ﻓرم ﺿرورﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ واﻟدﯾن ھﻧﮕﺎم
ﺛﺑت ﻧﺎم و ﯾﺎ اوﻟﯾن روز ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺑﺎﺳت آﻧرا
ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ
در ﺻورت وﺿﻌﯾت اﺿطراری ﺑرای ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ،از آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﮔر ﺑﻌدھﺎ در طول
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری در اطﻼﻋﺎت
ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ھر وﺿﻌﯾت دﯾﮕری ﺑوﺟود آﻣد ،ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣدرﺳﮫ را از آن ﺗﻐﯾﯾر ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد.
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اﮔر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧزل ﺟدﯾد ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾد ،وب
ﺳﺎﯾت  FCPSرا ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ
ﮐدام ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھد ﺷد .ﮐﻠﯾﮫ ﻣدارس از
ﺟﻣﻠﮫ  ،Coatesدارای ﻣﺣدوده ﻣﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﻧد.
واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ وﺳط ﺳﺎل از ﻣﺣدوده ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﻧد
و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ھﺳﺗﻧد در ﻣﺣدوده  Coatesﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﻓرم ﻣﺧﺻوص اﻧﺗﻘﺎل داﻧش
آﻣوز را از طرﯾق دﻓﺗر اﺻﻠﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺗﮑﻣﯾل و
ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر اﺳﺎس ﺗوﺳط
ﻣدﯾر ﺑر اﺳﺎس ﺳطﺢ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷود.

اﯾﺎب و ذھﺎب
روال و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧواده
ﮐودﮐﺎن ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ روال و ﭘﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت و
ﻣﺳﺗﺣﮑم رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در
وﺿﻌﯾت رﻓت و آﻣد ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺿرورﯾﺳت
ﺗﻐﯾﯾر اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت
رﻓت و آﻣد ھﺳﺗﯾد ،ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﺑرای ﻣﻌﻠم
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﻔرﺳﺗﯾد و دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ را در ﺳﺎﻋﺎت
اوﻟﯾﮫ ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﮐودک ﻗﺻد دارد ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﺑﮫ ﻣﻧزل
ﺑرﮔردد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از طرف واﻟدﯾن ھر دو ﮐودک
ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺗﻌداد ﻣﺳﺎﻓران ھر
اﺗوﺑوس ﺑر اﺳﺎس ظرﻓﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺑﯾش از اﯾن ظرﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓر ﺳوار ﮐﻧﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺑرای ﺑﺎزی و ﺗﻔرﯾﺢ ﮐودﮐﺎن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﻌد
از اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺑرﮔﺷﺗﻧد ﺗرﺗﯾب داده ﺷود.
اﮔر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳورﯾس اﯾﺎب و ذھﺎب ﺳوال
دارﯾد ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (703)249-7000ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺳوار و ﭘﯾﺎده ﮐردن
) 9:10-8:55ﺻﺑﺢ و  4:15-4:00ﺑﻌد از ظﮭر(
• ﮐودک ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ در ﻗﺳﻣت ﺧط ﮐﺷﯽ ھﺎی
ﻣﺧﺻوص ﺳوار و ﯾﺎ ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾد.
• ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺗوﻣﺑﯾل ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺟﻠو ﺣرﮐت دھﯾد ،و از دﺳﺗورات ﻣﺳﺋوﻟﯾن
ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
•

ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺎﻣور ﻣدرﺳﮫ درب اﺗوﻣﺑﯾل
را ﺑﺎز ﮐﻧد و ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از اﺗوﻣﺑﯾل ﺧﺎرج و

•

•

•

•

وارد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺷود.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎﻣور ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﻧدارد
داﻧش آﻣوزا را از اﺗوﻣﺑﯾل ﭘﯾﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
از اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎی دﯾﮕر ﺳﺑﻘت ﻧﮕﯾرﯾد ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻣور ﻣدرﺳﮫ دﺳﺗور دھد.
داﻧش آﻣوز را در ﻣﺳﯾر ﮔردش اﺗوﺑوﺳﮭﺎ
ﭘﯾﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
اﮔر داﻧش آﻣوزﺗﺎن را ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت 9:15
ﺻﺑﺢ ﭘﯾﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد اﺗوﻣﺑﯾل ﺧود را
ﭘﺎرک ﮐﻧﯾد و ھﻣراه داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ دﻓﺗر
اﺻﻠﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﯾد ﺗﺎ ﺑرﮔﮫ ﻋﺑور
ﻣﺧﺻوص ﺗﺎﺧﯾر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﮫ اﺗوﺑوس ﺳوار ﻣﯾﺷوﻧد
 FCPSﺑرای داﻧش آﻣوزاﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر از
ﯾﮏ ﻣﺎﯾل از ﻣدرﺳﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯾﮑﻧد .داﻧش آﻣوزاﻧﯾﮑﮫ از اﺗوﺑوﺳﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اﯾن ﻣﻘررات را ﻣراﻋﺎت ﮐﻧﻧد:
• از ﻋﺑور ﯾﺎ ﺑﺎزی در اﻣﻼک ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود
داری ﮐﻧﻧد.
• ﺑﺎ ﻣﺎﻣورﯾن ﺣﻔﺎظﺗﯽ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده و
دﺳﺗورات راﻧﻧدﮔﺎن اﺗوﺑوس را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
•  5ﯾﺎ  10دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از وﻗت در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ﺑرای ﺳوار ﺷدن در اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس ﺣﺿور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﭘس از ﺳوار ﺷدن ﺑﮫ اﺗوﺑوس در ﺻﻧدﻟﯽ
ھﺎی ﺧود ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
• داﻧش آﻣوزان ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
در اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس و در داﺧل اﺗوﺑوس داﻧش
آﻣوزان ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ھﻣﺎن ﻣﻘررات رﻓﺗﺎری ﮐﮫ در
ﻣدرﺳﮫ ﭘﯾروی ﻣﯾﮑﻧﻧد را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .داﻧش
آﻣوزان ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑدﻟﯾل رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت در
داﺧل اﺗوﺑوس ﯾﺎ اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس ،در ﻣدرﺳﮫ
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺷوﻧد.

ﭘﯾﺎده ھﺎ
داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾروﻧد و
ﺑرﻣﯽ ﮔردﻧد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از ﻣﺳﯾرھﺎ ،ﭘﯾﺎده روھﺎ و
ﺧطوط ﻋﺑور ﻣﺧﺻوص ﭘﯾﺎده ھﺎ ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺎﻣور
ﻣﺧﺻوص ﺣﺿور دارد ،ﻋﺑور ﮐﻧﻧد .زﻣﺎن
ﺗرﺧﯾص ،ﮐﻠﯾﮫ ﭘﯾﺎده ھﺎ از درب ﺷﻣﺎره  3ﮐﮫ

ﻣﺟﺎور زﻣﯾن ﺑﺎزی ﻗرار دارد ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﻧد ،از
ﺟﻣﻠﮫ واﻟدﯾن ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣوﯾل
ﻓرزﻧدﺷﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد.ﻣﻘررات رﻓﺗﺎری ﺑرای داﻧش
آﻣوزان ﭘﯾﺎده در ﻣﺳﯾر رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻗﺎﺑل
اﺟرا ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﭘﺎرک ﮐردن و ﺗﺣوﯾل ﮐودﮐﺎن
ﻗﺎﻧون راﻧﻧدﮔﯽ اﯾﺎﻟت وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗن از
اﺗوﺑوس ﻣدرﺳﮫ را ﮐﮫ درﺣﺎل ﺳوار ﮐردن ﯾﺎ ﭘﯾﺎده
ﮐردن اطﻔﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣﻣﻧوع ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ
ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ای در ﻣﺳﯾر اﺗوﺑوﺳﮭﺎ اﺟﺎزه
ﺣرﮐت ﻧﻣﯾدھﯾم زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﮫ اﺗوﺑوس ھﺎ در ﺣﺎل
ﺳوار ﮐردن و ﯾﺎ ﭘﯾﺎده ﮐردن داﻧش آﻣوزان
ھﺳﺗﻧد .از ﭘﺎرک ﮐردن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧود در اﯾن
ﺳﺎﻋﺎت ﺑﭘرھﯾزﯾد:
•  8:30اﻟﯽ  9:20ﺻﺑﺢ دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
• ﺑﻌد از  3ﺑﻌد از ظﮭر دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ

اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
دﻋوت ﺑرای ﺟﺷن ﺗوﻟد
دﻋوت ﺑرای ﺟﺷن ﺗوﻟد ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
ﮐل داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس را دﻋوت ﮐﻧد ﻗﺎﺑل اﺟرا
ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﮔر او ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺻد دﻋوت از ﺗﻌدادی از
داﻧش آﻣوزان را دارد ،اﺟﺎزه ﻧﺧواھد داﺷت ﺗﺎ
ﮐﺎرت دﻋوت را در ﻣدرﺳﮫ ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧد .دﻓﺗر
ﻣدرﺳﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ آدرس و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن داﻧش
آﻣوزان ﻧﯾﺳت.

ﭘذﯾراﯾﯽ ﺗوﻟد
ﺧوراﮐﯽ ھﺎ و ﭘذﯾراﯾﯽ ﺳﺎده ﺑرای ﺟﺷن ﺗوﻟد ﮐﮫ
ﻻزم ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﺎﻗو و ﭼﻧﮕﺎل ﻧﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد
در روز ﺗوﻟد ﮐودک ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ارﺳﺎل ﮔردد .ﻣﺎ
ﺧوراﮐﯽ ھﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑﺟﺎی ﺧوراﮐﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺷﮑر ﺑﺎﻻ دارﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺑرای ارﺳﺎل ﺧوراﮐﯽ ﻣﺧﺻوص ﺟﺷن ﺗوﻟد ﺑﺎﯾد
از ﻗﺑل ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .ﺧوراﮐﯽ
ھﺎ وﻗت ﻧﺎھﺎر ﺧورده ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎدﮐﻧﮏ و
ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﻣﺧﺻوص ھدﯾﮫ اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯾﺷود.

ﺗﻠﻔن ھﻣراه
ﺗﻠﻔن ھﺎی ھﻣراه در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺟﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺧﺎﻣوش و در ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ

ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ Lutie Lewis Coates
ﺷوﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﻣﻌﻠم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای
اﻧﺟﺎم ﺗﮑﻠﯾف ﮐﻼﺳﯽ ،ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان اﺟﺎزه دھد
از ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑدون اﺟﺎزه ﻣﻌﻠم از ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ
درآورده ﺷود ،ﺗوﺳط ﻣﻌﻠم ﻣﺻﺎدره ﻣﯾﺷود.
ﺗﻧﮭﺎ واﻟدﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺗﻠﻔن ﻣﺻﺎدره
ﺷده ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﺷدت در ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
اﺳﺗﻔﺎده داﻧش آﻣوز از ھر ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر
روی ﺗﻠﻔن ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣدرﺳﮫ ،در ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ،ﻋواﻗﺑﯽ ﺧواھد داﺷت
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﻌﻠﯾق ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻣﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرای اﯾن داﻧش آﻣوز اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
آن ﻣﺣدود ﻧﻣﯾﺷود.

آﻣوزﺷﯽ ارﺗﺑﺎط دارﻧد ﺑروﻧد .واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﻓرم
اﺟﺎزه را ﺣد اﮐﺛر ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺑل از روزی ﮐﮫ
ﮔردش ﻋﻠﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺗﺣوﯾل دھﻧد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم رﺿﺎﯾت ﺷﻔﺎھﯽ را
ﻗﺑول ﮐﻧﯾم .ﺑدﻟﯾل ﻣﺳﺎﺋل اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﯾﻣﮫ ،ﺳﺎﯾر
ﺑرادران و ﺧواھران ﮐوﭼﮑﺗر داﻧش آﻣوز ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ھﻣراه واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎﯾن
ﮔردﺷﮭﺎ ﻣﯾروﻧد دراﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .اﮐﺛر
ﮔردﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ دار ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ
ﺑﺎﯾد ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑرای داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ ﻧﺎھﺎر ﺗﺧﻔﯾف دار و
ﯾﺎ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ،ھزﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗری در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھﯾﭻ ﮔردش ﻋﻣﻠﯽ
راﯾﮕﺎن ﻧﺧواھد ﺑود .داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ را
ﻧﭘردازﻧد از ﺷرﮐت در آن ﺣذف ﻣﯾﺷوﻧد.

ﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﮐﻼس دوﺑﺎر در ﺳﺎل اﺟﺎزه ﺑرﮔزاری
ﺟﺷن ﻣﯾدھﯾم .اﻏﻠب از واﻟدﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود در
ﺗﮭﯾﮫ ﺧوراﮐﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺟﺷن ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﮐﺳب ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﻠم
ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺧدﻣﺎت ﺗﻧدرﺳﺗﯽ

ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐﻼﺳﯽ

ﻣﻘررات ﻟﺑﺎس
از ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود ﮐﮫ از دوره
ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻼس  6ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺣﯾط
آﻣوزﺷﯽ ﺑﭘوﺷﯾد .ھرﮔوﻧﮫ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط
آﻣوزﺷﯽ ﻣﻐﺎﯾرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻧظم آﻧرا ﺑﮭم
ﺑزﻧد ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﯾﺑﺎﺷد .داﻧش آﻣوز ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
ﭘوﺷﯾدن ﮐﻼه ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﮐﻼھدار در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و
ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳت .ﻟﺑﺎس ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻣﻧﺎﺳب
ﺑوده ،ﺗﻣﯾز و ﭘﺎﮐﯾزه ﺑﺎﺷد ،و ﺑﺎ اﺻول اﯾﻣﻧﯽ
ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾد ،ظﺎھرش ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده ،و ﻧﺟﯾﺑﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷد و ﻗﺳﻣت زﯾر ﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺷﮑم و ﭘوﺷﺎک زﯾر را
ﺑﭘوﺷﺎﻧد .ﺑرای ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻣﻘررات
ﻟﺑﺎس ،ﺑﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﻗواﻧﯾن  2613ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ داﻧش آﻣوزی ﻟﺑﺎس ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﺗن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ از وﻟﯽ داﻧش آﻣوز اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﯾﮏ
ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎورد.

ﮔردﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ
درطول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﻼﺳﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔردﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی

دارو در ﻣدرﺳﮫ :داروھﺎی ﻧﺳﺧﮫ ای و ﯾﺎ ﺑدون
ﻧﺳﺧﮫ ﻻزﻣﮫ ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل
اﺳت .ﻓرﻣﮭﺎی اﺟﺎزه ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑرای ﻗﺑول
ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﻣدرﺳﮫ و ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن در
 www.fcps.edu/formsﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﭼﮫ ﻣواﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣﻧزل ﻣﺎﻧد :داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ
ﺑﺛورات ،ﭼﺷم ھﺎی آﺑدار و ﻣﻠﺗﮭب ،ﺗب ،ﮔﻠو
درد ،اﺳﺗﻔراغ ،ﯾﺎ اﺳﮭﺎل ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﮐﺗر ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺳری
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﻣدت  24ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﻗطﻊ ﺗب در
ﻣﻧزل اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﻧد ﻗﺑل از ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﻣدرﺳﮫ.
ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯾﮕﯾرﯾم :ﻣﺄﻣور
ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت و
ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺳری و ﭘﯾﺷﮕﯾری از در
ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺎ
ﺑﻣﺣض ﻣﺷﺎھده اﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯾﮕﯾرم:
• ﺗب ﺑﺎﻻﺗر از  100درﺟﮫ
• درد ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﮑﻣﯽ
• ﺗﮭوع
• ﺑﺛورات ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
• اﺳﮭﺎل
• ﺷﭘش ﺳر
• ﭼﺷﻣﮭﺎی ﻣﻠﺗﮭب ھﻣراه ﺑﺎ ﺗرﺷﺢ
• ﺳرﻓﮫ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ
• ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﺳر

ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای اﯾن ﻋﻼﺋم ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد در
اﺳرع وﻗت از ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .ﮐﻠﯾﮫ
ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﻣﺎس زﻣﺎن اﺿطراری را ﺑﮫ روز
ﻧﮕﺎه دارﯾد .اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺷﭘش ﺳر ،ﮔﻠودرد،
آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی واﮔﯾردار دارد،
ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ اطﻼع دھﯾد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﺟوﺷﮭﺎ )ﺑﺛورات( ،ﭼﺷم ﻗرﻣز ،زرد
زﺧم ،ﻋﻔوﻧت ﻗﺎرﭼﯽ ،ﺧﺎرش ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
داﻧش آﻣوز دﯾﮕر ﺳراﯾت ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﻗﺑل از
ﺑﺎزﮔﺷت داﻧش آﻣوز ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،درﯾﺎﻓت
ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت از طرف ﭘزﺷﮏ ﮐﮫ در آن درج
ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﯾﻣﺎری ﮐودک ﻣﺳری ﻧﯾﺳت را
ﺿروری ﻣﯾداﻧﯾم .ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
ﺑرای ﻣدت  24ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﻋﺎری از ﺗب ﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫ
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﻘررات ﮐﻼس ﺧود را در ﺷب ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرای واﻟدﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﻧد داد.

اﺷﯾﺎء ﮔﻣﺷده و ﭘﯾدا ﺷده
ﻟوازم ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ درﻣدرﺳﮫ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود در ﻣﺣل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﯾﺎء ﮔﻣﺷده و ﭘﯾدا ﺷده در ﮐﺎﻓﮫ ﺗرﯾﺎ
ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷوﻧد .ﻋﯾﻧﮏ ،ﺟواھر ،و ﺳﺎﯾر ﻟوازم
ﮐوﭼﮏ در دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از ﮔم ﺷدن اﺷﯾﺎء و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺑرﮔرداﻧدن آﻧﮭﺎ ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎی
ﺟدا ﺷدﻧﯽ ،ﭼﮑﻣﮫ ھﺎ ،ﮐﯾف ﯾﺎ ظرف ﻧﺎھﺎر و
ﻏﯾره ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﮐﻠﯾﮫ ﻟوازﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺻﺎﺣب ﺑﻣﺎﻧد ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﯾره ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯾﺷود.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎھﺎر
داﻧش آﻣوزان ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﺎھﺎر ﺧود را از ﻣﻧزل
ﺑﯾﺎورﻧد و ﯾﺎ از ﻣدرﺳﮫ ﺧرﯾداری ﮐﻧﻧد .ﻗﯾﻣت
ﻏذا ﺑرای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑدﯾن ﺷرح اﺳت:
ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻧﺎھﺎر
داﻧش آﻣوزان
$3.25 $1.75
ﭘرداﺧت
ﺑﺎ ﺗﺧﻔﯾف

راﯾﮕﺎن

راﯾﮕﺎن

ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
ﭘرداﺧت

ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ

ﻧﺎھﺎر

$2.20

$4.50

ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ Lutie Lewis Coates
ﭼطورﻣﯾﺗوان ﭘرداﺧت:
آﻧﻼﯾن www.MySchoolBucks.com. :اﯾن
ﺳروﯾس راﯾﮕﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣوﺟودی در ﺣﺳﺎب در
ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﭼﮏ :وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ را ﺑﺻورت ﺑﮫ Coates
 Food Servicesارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .در ﭘﺎﮐت ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎم
و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐودک ،ﻧﺎم ﻣﻌﻠم و ﻣﻘطﻊ ﮐﻼﺳﯽ
داﻧش آﻣوز را درج ﮐﻧﯾد .ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد اﮔر ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای ﻏذا ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ را ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﻧﻘدی :واﻟدﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد وﺟﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ را
ﺑﺻورت ﻧﻘد در ﯾﮏ ﭘﺎﮐت ﻧﺎﻣﮫ ﻗرار دھﻧد و ﺑﺎ
درج ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻧﺎم ﻣﻌﻠم و ﻣﻘطﻊ
ﮐﻼﺳﯽ ﮐودک ،آﻧرا ﺑرای ﻣدرﺳﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد.

ﻏذای راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾف دار
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﻓرم
ﻣﺧﺻوص را ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ از طرﯾق
ﭘﺳت ارﺳﺎل ﻣﯾﮑﻧد .آﺧرﯾن ﻣﮭﻠت ﺑرای ﺗﺣوﯾل
ﻓرﻣﮭﺎ در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر اﺳت .ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر
ﻣﯾﮑﻧﻧد واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﻧد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻣﺟددا ﺛﺑت
ﻧﺎم ﮐﻧﻧد .ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء.

ﺟﻠﺳﮫ اوﻟﯾﺎء/ﻣرﺑﯾﺎن
ﺟﻠﺳﺎت اوﻟﯾﺎء/ﻣرﺑﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎﯾن ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ )اوﻟﯾن ﮐوارﺗر( ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود و
در ﻣواﻗﻊ دﯾﮕر ﺳﺎل در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻌﻠم و ﯾﺎ
واﻟدﯾن درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود .ﺟﮭت
ﺗرﺗﯾب ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .آدرس اﯾﻣﯾل
ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾن در وب ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ  Coatesﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس اﺳت.

اﺷﯾﺎء ﻣﻣﻧوﻋﮫ
ﻟطﻔﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﻣدرﺳﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻣﻧوع و ﻏﯾر ﻣﺟﺎز
ھﻣراه ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد وﺳﯾﻠﮫ ای ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ
اﺳﻠﺣﮫ ،ﭼﺎﻗو ،و ﻏﯾره .ﮐودﮐﺎن ﻣﺟﺎز ﺑﮫ آوردن
اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه
ﻣﻌﻠم ﺑﺎﺷد.

ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺳﻧﯾن ﻣدرﺳﮫ SACC
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺳﻧﯾن ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ارارﺋﮫ
ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺣرﻓﮫ ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ طراﺣﯽ

ﺷده اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  SACCدر داﺧل
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 SACCﻣﺳﺋوﻟﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﻣﻘررات و
اﻧﺗظﺎرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود را دارد.
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ  SACCﻣدرﺳﮫ
 Coatesاﺳت  .(703)713-3060درﺧواﺳت
ﺑرای ﻓرﻣﮭﺎی ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از طرﯾق دﻓﺗر
ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  (703)449-8989ﺻورت
ﮔﯾرد.

ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوز
ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزان در
ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﯾرﻓﮑس ﮐﺎﻧﺗﯽ و ﻣﻘررات
اﻧﺿﺑﺎطﯽ و روﻧد آن در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان
در ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﻣﻘررات ) 2601ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺣﻘوق و
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوز( اﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎه
آﮔوﺳت ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردد.
در اﺑﺗدای ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن و ﻣﻌﻠﻣﯾن
درﺳﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘررات ﮐﺎﻧﺗﯽ و ﻣﺣﻠﯽ را
ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﺗدرﯾس ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﯾن ﻣﻘررات
ھر از ﮔﺎھﯽ ﻣﺟددا دوره ﻣﯾﺷود .آﮔﺎھﯽ واﻟدﯾن
و ﺣﻣﺎﯾت از ﻗواﻧﯾن ﻣﺎ ﺗﺷوﯾق و ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯾﮕردد
و ﺑرای ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺧوب ﺑودن در ﻣدارس
ﺿروری اﺳت.

ﭘوﺷﮫ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ھﺎ
ﭘوﺷﮫ روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ در ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن
ﻣدرﺳﮫ و ﻣﻧزل ﺿروروﯾﺳت .ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎرھﺎی
ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ھﻣراه ﺑﺎ ﻧظر ﻣﻌﻠم در ﭘﯾﺷرﻓت
داﻧش آﻣوز در اﯾن ﭘﺎﮐت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯾﺷود .ﻣرور
ﺑر ﮐﺎرھﺎی داﻧش آﻣوز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣﯾﺷود ﯾﮏ روش ﻣﻔﯾد ﺑرای ﻣطﻠﻊ ﮐردن ﺷﻣﺎ از
ﭘﯾﺷرﻓت ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺳت.
ﺑﻌﻼوه ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و
روﯾدادھﺎی  PTAھر ﭘﻧﭼﺷﻧﺑﮫ ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ﭘوﺷﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود .اطﻼﻋﺎت ارﺗﺑﺎطﯽ ،از
ﺟﻣﻠﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ ،ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی زﻣﺎن
ﺑﻧدی ﺷده )ھر ﮐواﺗر( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺗﺎﯾﯾد ﻣدﯾر،
ھﻣراه ﺑﺎ ﭘوﺷﮫ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧزل ھﺎ ارﺳﺎل ﻣﯾﮕردد.

ﺑﺎزدﯾد از ﻣدرﺳﮫ
ﻣﻘررات ھﯾﺋت ﻣدارس ﻣﻠزم ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ
ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻣﺣض ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر
اﺻﻠﯽ ﮔزارش دھﻧد .اراﺋﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﮑس دار ھﻧﮕﺎم ورود ﺿرورت دارد .ﻣﺎ از
ﺷﻣﺎ دﻋوت ﻣﯾﮑﻧﯾم از ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد وﻟﯽ
ﻟطﻔﺎ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎزدﯾد ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی از ﻗﺑل ﻣوﺟب اﺧﺗﻼل ﮔردد .واﻟدﯾن ﺑﮭﺗر
اﺳت ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از ﻗﺑل ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻧﻧد.
واﻟدﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑدون وﻗت ﻗﺑﻠﯽ ھر روزی ﮐﮫ
دﻟﺧواھﺷﺎن اﺳت ﺑﺎ ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن در ﮐﺎﻓﮫ ﺗرﯾﺎ ﻏذا
ﺑﺧورﻧد .ﻣﺎ از واﻟدﯾن داﻧش آﻣوزان ﭘﯾﺷدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
درﺧواﺳت ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﻏذا ﺧوردن ﺑﺎ
ﮐودﮐﺎن ﺧود از دﺳﺗورات ﻣﻌﻠم ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.

داوطﻠﺑﺎن
وﺟود اﻓراد داوطﻠب ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت داﻧش آﻣوزان
در ﻣدرﺳﮫ  Coatesو  FCPSﺿرورت دارد.
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺿور داوطﻠﺑﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﻋث
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺷرﮐت در ﭘﯾﺷرﻓت
آﻣوزﺷﯽ داﻧش آﻣوزان ﻧﯾز ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﺷوﻧد.
داوطﻠﺑﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﮐودﮐﺎن ﮐوﭼﮑﺗر ﺧود را ﮐﮫ ھﻧوز
ﺑﮫ ﺳن ﻣدرﺳﮫ ﻧرﺳﯾده اﻧد ،ﺑﺎ ﺧود ﺑرای اﻧﺟﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ،ھﻣراه ﺑﯾﺎورﻧد .ﺑﻣﺣض
ورود ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ،داوطﻠﺑﺎن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در
دﻓﺗر اﺻﻠﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﺎوی
ﻧﺎﻣﺷﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد و زﻣﺎن ﺧروج ﻣﺟددا ﻧﺎم ﺧود
را در ﻟﯾﺳت داوطﻠﺑﺎن وارد ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ھﻣﮫ
داوطﻠﺑﺎن را ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ  PTAﺑﭘﯾوﻧدﻧد.

ﻣراﺟﻊ
واﻟدﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﺧرﯾن ﺧﺑرھﺎ را درﺑﺎره روﯾداد
ھﺎی ﻣدرﺳﮫ از طرﯾق زﯾر ﮐﺳب ﮐﻧﻧد:
• ﭘوﺷﮫ روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ :Coates
ﭘوﺷﮫ ﻓرزﻧد ﺧود را ھر ھﻔﺗﮫ ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
• ﻣﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻣدرﺳﮫ ) Coatesاز طرﯾق ﭘوﺷﮫ
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎزل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود(
• وب ﺳﺎﯾت www.fcps.edu/coates:
•  :News You Chooseاز طرﯾق اﯾﻣﯾل
ارﺳﺎل ﻣﯾﺷود .ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎ از
طرﯾق وب ﺳﺎﯾت Coatesﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد.
• ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﺳﺑوک: Coates
www.facebook.com/coateselementary

