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  مادر و پدر برگه امضاء

 6102- 6102 آموزان اطالعات دانش بسته دریافت آموز مبنی بر دانش/  والدین یهاذعان

   __________ سن  _________________________________________________آموز دانش نام

   ________________________________________________________________ (والدین) نام والد 

   ________________________________________________________________ایمیل والدین

   ___________ مقطع  _________________________________________________برنامه/ مدرسه

 :اعالم میدارد زیر شرح خود رابه موافقت و تأیید موزآ دانش و والد زیر، امضای با

 :ایم کرده دریافتاصلی مدارک در زیر آمده را  کپی ما. 0

o اجرایی مدیر نامه 

o آموزان دانشوالدین و امضای برگه  

o آموزی دانش یراهنما چه هایکتاب به لینک 

o نامه اجازه فرم 

o پزشکی های فرم 

o بهداشت ورودی دفتر فرم  

o دفتر بهداشت ای نامه اجازه فرم  

o دارو مشی خط 

o فرم داروهای بدون نیاز به نسخه 

o تجویزی داروهای فرم 

o آلرژی اتاقدام طرح 

o آسم اتطرح اقدام  

o تشنج پروتکل 

o پزشکی اضطرار فرم 

 

 :داشتیم دسترسی www.LABBB.com در آنالین بصورت زیر مطالببه  ما. 6

o مدیره هیئت و اجرایی مدیر 

o ها برنامه تقویم 

o زورگویی در برابر مشی خط طرح و  

o ها و دستور العملها در برابر زورگویی فرم  

o  (دبیرستانی آموزان دانشفقط ) زورگویی ضدخط مشی 

o فیزیکی محدودیت مشی خط 

o تعلیق مشی خط 

o مدرسه پرستار تماس شماره 

o والدین از نگرانی در صورت تماس اطالعات 

o  آموز دانش غیبتخط مشی تماس در صورت 
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 همکاری مورد در مهمی اطالعات شامل ، LABBB و مطالب دیگرو می دانیم که کتاب راهنمای دانش آموزان  کردهتحقیق ما . 3

 آنها شرکت و آموز دانش آموزش گرفتن نظر در با Collaborative و میزبان مدرسه های خط مشی و قوانین و مدرسه و خانه

 .گروهی میباشد های دوره در

 که کنیم می موافقتو  ، صحبت کردیم و تحقیق کرده LABBB مطالب تکمیلی و آموزان دانش راهنمای کتاب محتویات مورددر  ما. 4

 .است مطالب این در موجود های خط مشی و قوانین طبق گروهی  های دوره در دانشجو مشارکت

 خط مشی و قوانین از پیروی به آموز دانشاز اینکه  تا کنیم یکارهم Collaborative کارکنان با و یکدیگر با ما که داریم توافق. 5

 .میپردازد، مطمئن شویم آموزان دانش راهنمای کتاب این در مندرج های

 . ایم  فیزیکی شده محدودیت از استفاده مورد در خط مشی متوجه و خوانده ما. 2

 (دبیرستانیاولیای /  آموزان دانشفقط ). آزار و اذیت شده ایم ضد خط مشی های متوجه و خوانده ما. 2

در آموزان دانش دیگر با دایرکتوری یک در، ایمیل آدرس و تلفن شماره آدرس، مادر، و پدر نام ، من فرزند نام مایلم که من 

 .شود گذاشته اشتراک به، من فرزند برنامه

   ___________________ تاریخ _____________________________________ والدین امضای

    __________________ تاریخ _____________________________________ والدین امضای

 ___________________ تاریخ  _____________________________________ دانش آموز امضای

 

 یا پسربرنامه دریافت  به را آنها و ،کردهتکمیل  بهداشتفرم های  و مجوز فرم اضطراری، کارت با همراه ، امضاء با را فرم این لطفا

 .نمایید ارسال شده ذکرکه در زیر  تان دختر

 از یک هر اصلی از کپی یک دریافت به مایل شما اگر. مربوطه پیوست کنید ایمیل به و اسکنآنها را  لطفا ،هستید  اسکن به مایل اگر

 .تماس بگیریدزیر در شده ذکر مناسب فرد با لطفا ،مطالب هستید

 Francis Wyman Elementary, Fox Hill Elementary, Memorial Elementary & John Glenn Middle 

 LABBB Collaborative, Burlington High School  :مدارس

123 Cambridge Street, Burlington, MA 01803  

lcaprio@labbb.net 

 

 Butler Elementary, Wellington Elementary, Chenery Middle & Ottoson Middle Schools: LABBB 

Collaborative, 36 Middlesex Turnpike, Bedford, MA 01730 

Dbusa@labbb.net 

 

  •دبیرستان های برنامه همه LABBB Collaborative, Lexington High School 

251 Waltham Street, Lexington, MA 02421 

aormond@labbb.net 


