
 ،آباء
اختبار من األول اليوم لدينا كان حيث وتفهمك صدرك سعة على  نشكرك  TCAP لكي  .االفتراضيين لطالبنا  

التالية بالخطوات االلتزام إلى  نحتاج ،  جيد بشكل الخطة هذه تعمل : 

أبريل 29 إلى  أبريل 26 من الفترة في  الوصول - االفتراضيون الطالب : 
وطالب حافالت  لدينا يزال ال  .صباًحا 7:50 الساعة قبل المدرسة إلى  الحضور عدم يرجى  •  PreK وركاب 

جانب في  الجامعي  الحرم إلى  يصلون سيارات  Sheffield نسخ حدوث في  هذا تسبب ، ترى كما .المبنى  من  
الصباح في  اإلنزال لمنطقة وارتباك وتأخيرات ضخم احتياطي  . 

7:50 قبل الوصول عدم يرجى  ، أخرى مرة ،  05 :8-50 :7 بين المدرسة إلى  طفلك إحضار يمكنك • . 
المحمولة الهواتف تؤدي أن يمكن .االختبار أثناء المحمولة الهواتف بإحضار للطالب  السماح عدم يرجى  •  

لطفلك واالختبار االختبار نتائج وإبطال أمني  خرق إلى  االختبار أثناء . 

(10:15 حتي  10:00) تقريبًا أبريل 29 - أبريل 26 الفصل - االفتراضيون الطالب : 
هناك ألن تقريبية الفصل أوقات جميع أن مالحظة يرجى  .الفصل أثناء صدرك سعة على  أشكرك ، أوالً  •  

تقييم إدارة عند مراعاتها يجب  التي  العوامل من العديد  TCAP. 
لوحات / النوافذ في  السيارة عالمات وضع يرجى  .سيارات ملصقات اآلن اآلباء جميع لدى يكون أن يجب •  

الطالب بأسماء االتصال من نتمكن حتى  المعلومات . 
في  البقاء األمور أولياء من نطلب ، للجميع السالمة لضمان  .ترفض كما السيارة خط  ترتيب في  البقاء يرجى  •  

نتجاهل كما السيارات متسابق خط . 

هذه االختبار نافذة لجعل بدورنا نقوم جميعًا ألننا والفصل الوصول أوقات في  مساعدتنا على  لك جزيالً  شكًرا  
الطالب لجميع اإلمكان قدر سلسة . 

TCAP / TNReady: 
شخصي  بشكل الطالب جميع يشمل وهذا .مايو 7 - أبريل 21 في  بنا الخاص الحالة اختبار سنبدأ •  

االختبار وأوقات بمواعيد جدوالً  أرفقت لقد .واالفتراضي  . 
االفتراضية الطالب وصول عملية معلومات بتضمين أيًضا قمت لقد • . 

5-3 للصفوف افتراضيون طالب • : 
o أبريل  29 الخميس - أبريل 26 االثنين  
o 15 :10-00 :10 الساعة حوالي  في  الفصل  

5-3 الصفوف من للطالب شخصيًا • : 
o مايو  6 الخميس - مايو 3 االثنين  

 
السيدة قدمت •  Basner دوالرات 10 إلى  2 من هدايا وبطاقات دوالًرا 50 إلى  2 من هدايا بطاقات  

برنامج أسابيع وهي  ، للحضور  TCAP. المحدد الوقت في  يصلون الذين الطالب جميع أسماء وضع سيتم  
دوالرات 10 إلى  1 و دوالًرا 50 إلى  1 من بطاقة بسحب سنقوم .الهدايا لبطاقات رسم في  TCAP ألسابيع  

الحضور حوافز على  باسنر السيدة لك شكرا .أسبوع  كل ! 



الطلب عدم رسائل : 
في  الدراسية الفصول في  المواضع جميع تحديد يتم •  West Hills Elementary في  .اإلدارة قبل من  

دائًما الحال هو كما .والبنات األوالد بين المناسب التوازن على  خاص بشكل التركيز يتم ، الفصول جميع  ، 
في  االبتدائية الدراسة فصول جميع ستشمل  West Hills ، K - 5th ، في  القدرة مستويات من واسعًا نطاقًا  

2021-2022. 
نظًرا .الطالب لجميع ممكن  تعليم أفضل لتوفير بجد ويعملون متفانون االبتدائية هيلز ويست مدرسة مدرسو •  

األمور أولياء لمدخالت الفرصة نتيح فإننا ، فريدون الطالب جميع ألن . 
طفلك وضع  لمناقشة مؤتمر عقد تطلب ال  .فقط الكتابية الطلبات • . 
مكتب إلى  السري النموذج هذا إعادة يجب •  WHES  تكريم يتم لن .الوالدين أحد بواسطة مغلق مظروف في  

الطالب يقدمها التي  النماذج . 
لن .مايو 7 ، الجمعة يوم عصًرا 3:00 أقصاه موعد في  الكتابي  "الطلب عدم" المدرسة مدير يستلم أن يجب •  

هبوط من بالقرب األمامي  المدخل خارج النماذج توجد .التاريخ هذا بعد المقدمة غير الطلبات في  النظر يتم  
 .الكتاب
• 

للطالب تذكيرات : 
تأخروا طفالً  45 حوالي  لدينا كان .يوميًا 7:45 الساعة المدرسة في  شخصيًا الطالب جميع يكون أن يجب •  

مقبول غير التأخيرات من الكبير العدد هذا ، بصراحة .الماضي  األسبوع  من األربعاء يوم . 
يدق عندما الدراسية فصولهم في  يكونوا أن يجب األطفال أن يعني  مما ، 7:45 الساعة في  المدرسة تبدأ •  

قليلة مرور حركة بها 35 :7-15 :7 بين األوقات .7:45 الساعة وتغلق 7:00 الساعة األبواب تفتح .الجرس  
طفلك سيتأخر ... 7:40 الساعة في  الطابور في  الوقوف للجميع يمكن ال  .معدومة أو . 

هيلز ويست مع النوم وقت : 
يمكنك .وعائالتهم ألطفالنا قصة الرائعين موظفينا أحد سيقرأ ، 7:30 الساعة في  وخميس ثالثاء كل مساء •  

على  الخاصين بقرائنا اللحاق  West Hills  صفحة وهي  Best Hills  على Facebook. ثالثاء كل تابعنا  
7:30 الساعة وخميس  !!! 

 


