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 ،الطالب في 2021یونیو  8
 
 

 عزیزیالصف الثاني ،
 

باإلضافة إلى ذلك ، سیكون لدیك الكثیر  سیكون العام المقبل عاًما كبیًرا بالنسبة لك. سنرى بعض الوجوه القدیمة ونكّون صداقات جدیدة. سوف نتعلم الكثیر من األشیاء الجدیدة!
الیوم األول من المدرسة سیكون یوًما كامالً یوم األربعاء ، كبیًرا ، لكننا نعلم أنك مستعد لھذه التحدیات الجدیدة. یرجى مالحظة أن من المسؤولیة في الصف الثاني. سیكون تغییًرا 

جى التخطیط لنقلك صباًحا. یر 8:45كل یوم. تذكر أنھ سیتم وضع عالمة على الطالب متأخًرا بعد الساعة  صباًحا 8:40 - 8:30ونتوقع منك ھنا بین  2021أغسطس ،  25
 وفقًا لذلك.

 
 8400-854-508على  Jenn Giustoجدول الحافالت المحدث متاح على موقع المدرسة. إذا كنت ترغب في إجراء أي تغییرات على فصل طفلك ، فیرجى االتصال بـ 

x2628  أو عبر البرید اإللكتروني على kfcs.orgjgiusto@a.قبل بدایة العام الدراسي 
 

یرجى زیارة موقع مدرستنا على ھناك بعض المستلزمات التي ستحتاج إلى إحضارھا معك في الیوم األول من المدرسة الستخدامھا طوال العام الدراسي. باإلضافة إلى ذلك ، 
 .الویب للحصول على كتب القراءة الصیفیة المقترحة

 
لتعلیم بمعدات الحمایة الشخصیة حسب الحاجة للحفاظ على نظافتھا والحصول على المزید في متناول الید كل یوم. نحن في انتظار التوجیھ من قسم ا* أقنعة الوجھ الخاصة 

 االبتدائي والثانوي. قد تكون ھناك حاجة ألقنعة الوجھ عند العودة إلى المدرسة.
 

 اللوازم المدرسیة للطالب: ملف
 بوصة مع غطاء بالستیكي شفاف (لمحفظةھم) 1) 1أبیض واحد ( -
 ) (ناعمة1حقیبة أقالم رصاص ( -
 ) من المقص2) زوجان ( -
 عالمات مسح جافة رفیعة من( أسود ، أو أزرق ، أو أخضر ، أو أحمر فقط) EXPO) 15خمسة عشر ( -
 عدًدا أو أصغر) 24) عبوات من أقالم التلوین (3ثالث ( -

ة للطالب في حقیبة زبلوك ُمصنَّفة علیھا اسم طفلك ومعلم الفصل الدراسي سیحتاج إلى تسمیة كل عنصر باسمھ). یمكن أن تأتي عناصر نطلب أن تأتي جمیع اللوازم المدرسی
Classroom إلى المنزل وفقًا لتقدیر كوقائمة الرغبات في أي حقیبة. قد یتم إرسال المستلزمات التي لم یتم طلبھا (أقالم التحدید وأقالم الرصاص ذات التصمیمات ، وما إلى ذل (

 المعلم.
 

 مستلزمات الفصول الدراسیة:
 ) صنادیق منادیل ، عبوتان4أربعة ( -
 ) من منادیل األطفال ، لفافتان2( -
 ) من المناشف الورقیة2( -

 
  اختیاري (موصى بھ):

 فأرة الكمبیوتر السلكیة أو الالسلكیة -
 أقالم الرصاص (شحذ) 2القیاسیة باللون األصفر رقم  -
 عالمات المسح الجاف -
 واقیات الصفحات البالستیكیة الشفافة سیتم إرسال -

 
باسم طفلك ومعلم الصف حتى یمكن توصیلھا إلى الفصل  تسمیة جمیع المستلزماتالمعلومات المتعلقة بانخفاض اإلمداد بالبرید اإللكتروني إلى العائالت في أغسطس. یرجى تذكر 

 الدراسي الصحیح. شكرا لتفھمك.
 

طوال الصیف للحصول على معلومات محدثة. نحن متحمسون جدا لمقابلتك! نأمل أن  www.akfcs.orgزیارة موقعنا على كنت بحاجة إلى معلومات إضافیة ، یرجى  إذا
  تستمتع بالصیف والعودة إلى المدرسة ملیئة بالطاقة والحماس للعام الدراسي الجدید.

 
 مع خالص التقدیر ،
 فریق الصف الثاني

 dfrommer@akfcs.org () والسیدة دانییل فرومر (kchicoine@akfcs.orgالسیدة كریستین شیكوین (
 ekleinknecht@akfcs.org (السیدة إلیزابث كالینكنشت (

 kmossety@akfcs.org( (السیدة كاتي موسیتي (
 soneill@akfcs.org (السیدة شانلي أونیل (

 csullivan@akfcs.org (ولیفان (السیدة كلیر س
 mwoll@akfcs.org (السیدة ماكنزي وول (
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