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1 Ağustos, 2017 

  

Sevgili Öğrenciler, Veliler ve LABBB Ailesi’nin Koruyucuları: 

 

Tüm eski ve yeni öğrencilerimiz ve ailelerimizle yeni bir okul yılında da beraber olmanın heyecanını 

yaşıyoruz. Umarız mükemmel, eğlenceli ve dinlendirici bir yaz geçirmişsinizdir. 

LABBB’e katılan her bir çocuğa misyonumuzu kazandırmak için çaba sarfediyor, ve mümkün olan en 

kapsamlı imkanları kullanarak onlara akademik, sosyal ve kariyer bağımsızlıklarını kazanmaları 

konusunda fırsatlar sunuyoruz. Bunu siz ve çocuğunuzla ortaklaşa yaparken, değerli bir topluluk ağı 

oluşturacağız. Akademik yıl süresince açık hava etkinlikleri, Özel Olimpiyatlar, Aile Danışma Konsey 

toplantıları, Yetkili Müdür Sohbetleri ve diğer etkinlikler gibi sizin ve çocuğunuzun katılabileceği pek 

çok LABBB Topluluk etkinliği sunacağız. Sizi LABBB Toplumu’nun aktif bir üyesi olmaya davet ediyor 

ve aramızda yabancılık çekmeyeceğinizi umuyoruz. 

LABBB gelişmeye devam etmektedir. Bu yıl iki yeni temel değer ekledik. Programlarımıza daha fazla 

Müzik, Sanat ve Tiyatro eklemekte ve müfredatımıza Zihin/Beden egzersizlerini entegre etmekte 

kararlıyız. Ayrıca 22 yaş öncesi ve sonrası arasındaki açıklığı kapatmanın öğrencilerimiz ve ailelerimiz 

için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu açıklığı kapatmak için TILL (Towards Independent Living and 

Learning) ile kurum olarak ilişki kurduk. Geçtiğimiz yıl, bir İrlanda gezisinde TILL’e katıldık.  

Mümkün olan en geniş imkanların ışığında, bütün LABBB programlarımız devlet okulu tesislerinde 

sunulmaktadır ve öğrencilerimiz programlarının sunulduğu okulun ayrılmaz bir parçasıdırlar. Bu sebeple, 

LABBB öğrencileri kendi okulları tarafından verilen öğrenci kitabını takip edeceklerdir. İnternet 

sitemizdeki Aile Bilgilendirme sekmesinin altında her bir devlet okulunun öğrenci kitabını gösteren bir 

URL listesi bulacaksınız. İlgili URL’yi internet tarayıcınıza yazarak veya kopyalayıp yapıştırarak öğrenci 

kitabına ulaşabilirsiniz. 

 

Katılımcı olarak ek materyaller gibi LABBB’a özel istisnalar mevcuttur. Bu ek materyaller internet 

sitemizdeki Aile Bilgilendirme sekmesinde bulunabilir. Bu materyalleri incelemenizi ve bu materyalleri 

alıp anladığınızı gösteren imza sayfasını imzalayıp tarafımıza ulaştırmanızı rica ediyoruz. Aynı zamanda 

ekte sunulan Acil Durum Kartı ve İzin Formu ve Sağlık Formu gibi gereken ek dokümanları 31 Ağustos 

2016’dan önce imzalayıp tarafımıza ulaştırmanızı rica etmekteyiz. 

 

Size gönderilen bu materyallerin çıktılarını talep ederseniz veya ek materyaller veya çevrimiçi öğrenci 

kitabına dair herhangi bir sorunuz varsa, lütfen çocuğunuzun programından sorumlu program yöneticisi 

ile irtibat kurmaktan çekinmeyin. 

   

Neşe, öğrenme ve kaynaşma dolu bir yılı daha iple çekiyoruz. 

  

Saygılarımla, 

 
 

Patric Barbieri 

Yetkili Müdür 

 

 

Donna Goodell, Program Direktörü 

Okul Öncesi, İlk&Orta Okul Programları 
 

James Kelly, Program Direktörü 

Lise Programları 

 

Patric Barbieri 

Yetkili Müdür 

 

Maria Giangrande 

Yönetici Asistanı 
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Ektekiler: 

 

o Aile ve Öğrenci imza sayfası 

o Öğrenci kitapları linkleri 

o İzin Formu 

o Öğrenci Devamsızlık Arama Politikası  

o LABBB Program Okul Takvimi 

o Tıbbi Formlar 

o Sağlık Ofisi İlaç Alma Formu 

o Sağlık Ofisi İzin Formu 

o İlaç Politikası 

o Reçetesiz İlaç Formu 

o Reçeteli İlaç Formu/İlaç Politikası 

o Alerji Hareket Planı 

o Astım Hareket Planı 

o Kriz Protokolü 

o Acil Durum Tıbbi Formu 

 

 

 

www.labbb.com – adresinde Aile Bilgilendirme sekmesinin altında bulunabilecekler:  

 

o Yetkili Müdür ve Yönetim Kurulu 

o Zorbalık Politikası ve Planı 

o Şiddet Politikası 

o Fiziksel Sınırlama Politikası 

o Okul Ebesi iletişim numaraları 

o Uzaklaştırma Politikası 

o Veli kaygıları için iletişim kişileri ve numaraları 

 

  

 

 

http://www.labbb.com/
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/LABBB%20Board%20of%20Directors.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Bullying%20Plan%20~%20Policy%20-%20Revised%208.31.11.pdf
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Anti-%20Hazing%20policy%20and%20law.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Restraint%20Policy%20Dec%202012-1.pdf
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/Nurse%20Contacts.docx
file:///C:/Users/labbb/Dropbox/Collaboration/Audit%20Stuff/CR%20Documents/CR%2010A%20Student%20Handbooks/LABBB%20Organizational%20Chart%20(Back).docx

