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اآلولياء األعزاء،
نحن متحمسون للترحيب بجميع الطالب مرة أخرى إلى المدرسة شخصيا .لقد مرت عدة أشهر منذ أن كان
لدينا غالبية الطالب في الحرم الجامعي .نحن نتطلع إلى سنة دراسية مثيرة .وفي ما يلي تدابير األمن والسالمة
لجميع راكبي السيارات؛ يطلب من اآلباء مراقبة عالمات الحد األقصى للسرعة المنشورة في الحرم الجامعي ،
وإدخال خط السيارة من المدخل المناسب (سوق وسط المدينة وشارع بيري كريك) .لم يتم تعيين مدخل الحافلة في
شارع بيري كريك لمدخل كاربول وسيتم حظره من قبل المخاريط .الحصول على طفلك في المدرسة بحلول الساعة
 9:10صباحا إذا وصلت إلى الحرم الجامعي في الساعة  9:15صباحا . .ستحتاج إلى إيقاف سيارتك في مكان شاغر
 /زائر في منطقة حلقة كاربول والمضي قدما إلى الباب األمامي لمقابلة موظف االستقبال لطفلك لتسجيل الدخول في
التأخر .بسبب كوفيد  ، 19يحظر على جميع الزوار دخول الحرم الجامعي .ال تقف في مساحات ملحوظة أو ممر
النار .يمكنك أيضا ركن سيارتك في شارع وسط المدينة و المشي لطفلك إلى الحرم الجامعي .مراقبة المخاريط
المرورية في دائرة كاربول ألنها تهدف إلى منع السيارات من مغادرة حارة ويدور حول مركبة التحميل أو التفريغ
(وهذا يمكن أن يسبب حادثا) .في فترة ما بعد الظهر يرجى مالحظة أن لدينا قطع الوقت لتسجيل الخروج من المكتب
هو ( 3:25إذا كنت تصل إلى الحرم الجامعي في  3:25يجب عليك إدخال خط كاربول اللتقاط طفلك ،وقد بطاقات
كاربول عرضها على مرآة الرؤية الخلفية الخاصة بك .االمتناع عن الخروج من سيارتك الصطحاب طفلك .أدخل
خط كاربول في وسط المدينة السوق وبيري كريك الطريق فقط .يتم اتخاذ هذه التدابير لتكون استباقية في الحفاظ على
سالمة طالبنا وطفل كل والد عند إنزالهم أو اصطحابهم .نحن نقدر دعمكم وجهودكم في هذا الشأن ونحن نسعى
لخلق بيئة آمنة لجميع طالبنا وعائالتنا.
إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن هذه المسألة ،ال تتردد في الكتابة أو االتصال بالمدرسة .كما هو
الحال دائما ،ونحن نقدر مساهمتك .شكرا لكم على دعمكم المستمر ونحن نسعى جاهدين لتصبح مدرسة التميز.
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