التحضير لبيت مفتوح يوم الجمعة 23أغسطس

10:30-8:30 2019

امن مقاطعة وايك للنظام المدرسي العام يقوم بالمساعدة مع وقوف السيارات -يرجى اتباع مدينة كاري قوانين وقوف
السيارات خارج الحرم المدرسي
يرجى االطالع على بطاقة البنغو أدناه التي سيتم توزيعها لمساعدة األسر في إكمال العديد من المهام التي تحتاج ويمكن
إكمالها خالل زيارتك للبيت المفتوح.
سيتم نشر قوائمالفصول الدراسية لتالميذ الصف األولإلى الصف الخامس على األبواب األمامية للعثور على اسم معلمك وسيكون
الموظفون في جميع أنحاء المبنى للمساعدة في االتجاهات واألسئلة.
ااولياء رياض األطفال  -سيكون هناك دورتان توجيه اولياء رياض األطفال في صالة األلعاب الرياضية لدينا -واحدة على
الساعة  8:45صباحا وأخرى على الساعة  10:00صباحا .من فضلك ال تجلب االطفال معك إلى هذا التوجه والبيت
المفتوح كما الفصول الدراسية رياض األطفال لن تكون مفتوحة للزيارة ،ويمكن أن تكون ساحقة للغاية لرياض االطفال .يتم
تشجيع اآلباء واألمهات لمراجعة العناصر على البطاقة أدناه واستخدام وقتك في صباح ذلك اليوم قبل أو بعد جلسة التوجيه
التي تحضرها للحصول على بداية السنة األشياء االنتهاء لطفلك واألسرة .يرجى مالحظة أن البيت المفتوح سينتهي على
على الساعة  10:30صباحاً ،وسوف يستغرق إكمال األنشطة المدرجة حوالي  30دقيقة.
*سيكون حساب الغداء

متوفرا ًأيضا ً

$النقود التي قد تكون هناك حاجة إليها في البيت المفتوح:
حساب غداء الكافتيريا:
الشيكات والنقد فقط ،ال تقبل أي بطاقات
إضافية كاربول العالمات:
جميع األسر تتلقى  2العالمات -إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد ،فهي
 2$لكل نقدا أو شيكات مقبولة في المكتب األمامي
جمعية المعلمين واولياء التالميذ
العضوية و * Spiritwearبطاقات الخصم  /االئتمان أو الشيكات جمعية
جمعية معلمين واولياء التالميذ للمرسة االبتداءية
5جداول أعمال الصف  4$كل
*النقدية أو الشيكات التي تم إجراؤها إلى جمعية معلمين واولياء التالميذ
للمرسة االبتداءية المدفوعة في الفصول الدراسية للمعلمين -سيتم توزيع
جدول األعمال خاللاألسبوعاألول من المدرسة
بطاقات الخصم  /االئتمان المفضلة لمعامالت جمعية معلمين واولياء *
التالميذ التفضيلية بسبب سرعة المعالجة واالستالم اإللكتروني
كونا آيس
 6-3$لكل عنصر -بطاقات الدفع النقدي والخصم /االئتمان المقبولة

القسام رياض االطفال يوم 30أغسطس.

