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 خوابگاهها و سرپرستان/  والدین همه: به

 6102 سپتامبر :تاریخ

 .دانش آموزان بیمار یا مؤخر تماس بگیریدحفاظتی برای سیاست  :پاسخ

**************************************************************************** 
صبح با  10:11تا ساعت  باید شما ،رسد  می مدرسه به دیر یاغیبت داشته  مدرسه از شما دختر/  پسر اگر.  1

 ( استکجا   که بدانیم آموز باید دانشبخاطر امنیت  ما) بگیرید تماس LABBB دفتر
 

 FOXHILL, MEMORIAL & FRANCIS WYMAN ELEMENTARY   781-273-7056 

 BUTLER & WELLINGTON ELEMENTARY     339-222-5625   

 OTTOSON MIDDLE SCHOOL     339-222-5625 

 JOHN GLENN MIDDLE SCHOOL    781-275-3201 X2227 

 CHENERY MIDDLE SCHOOL     339-222-5625 

 LEXINGTON HIGH SCHOOL, Lexington   781-861-2400 X 0 

 ARLINGTON HIGH SCHOOL, Arlington   781-316-3376 

 BELMONT HIGH SCHOOL, Belmont    617-489-4829 

 BEDFORD HIGH SCHOOL, Bedford        781-275-1700 X 4500 

 BURLINGTON HIGH SCHOOL, Burlington   781-760-3065 

 MINUTEMAN CAREER DIRECTIONS    781-861-6500 X 1632 
 

به آنها اطالع دهید که و بگیرید تماس ون راننده/  نقل و حملبا سرویس  باید  غیبت دارد، مدرسه از شما فرزند اگر

 .فرزند شما در آنروز به سرویس احتیاج ندارد

اگر فرزندتان را دیر به مدرسه میاورید باید آنها را به دفترتحویل داده و به راننده سرویس  تماس بگیرید و خبر  .0
ممکن است آنها اطالع از حضورشان نداشته و در پایان روزمنتظرسوار )مدرسه میباشد دهید که فرزندتان در 

 . شدن  آنها نمانند
 

به مدرسه میایید لطفا برای اطالع از غیبت فرزندتان با راننده تماس  LABBB  توسط راننده شما دختر/  پسراگر  .6

 .بگیرید
 

تلقی گردد، والدین باید بموقع " بیمار برای ماندن در مدرسهبیش از حد " اگر دانش آموز از نظر پرستار مدرسه  .3
از شما میخواهیم که تالش کنید ظرف مدت یکساعت از زمان تماس برای . بمدرسه آمده و او را به خانه ببرند

 ..بردن فرزندتان بیایید
 

، تلفن همراه وشماره  شماره های محل کار. ) تمام کارتهای اضطراری باید شماره های قابل دسترس داشته باشند .4
دختر تان را تحویل نداده اید در اسرع وقت / اگر کارت اضطراری پسر( های تماس اضطراری باید داده شوند

 . اینکار را انجام دهید
 

 .های تعطیل آماده باشندروز وها روز ½  در آموزان دانش دریافت برای باید وابگاهها خ همه .5


