ابتدائية رايلي
رسالة من مدير المدرسة
 14ديسمبر2106 ،
موضوع هذا االسبوع :الزي الموحد
حضرة األهالي،
ربما كنتم على علم ،لدينا سياسة الزي الموحد في مدرسة رايلي .من أجل ان يكون للمدرسة سياسة زي موحد ،على اآلباء التصويت لها .حدث هذا منذ سنوات
عديدة هنا في رايلي.
تنص سياسة الزي الموحد على ارتداء الطالب المالبس ذات االلوان األزرق الداكن واألزرق الفاتح واألبيض ،واألسود ،واالسمر او البيج .ويسمح بلبس
الجينز ، .باستثناء شعار رايلي ،ال يسمح بالشعارات .وأيضا ،يجب ان تكون قمصان خالية من اي تصميم .في بعض األحيان ،يرتدي الطالب مالبس داخلية
للحفاظ على أجسامهم من البرد .هذه فكرة جيدة ،ولكن فقط إذا كان القميص الداخلي يتبع سياسة الزي الموحد.
إذا شعر الطالب بالبرد خالل النهار ،فيجب اخباري بذلك ،حيث يمكننا من تضبيط درجة الحرارة .ومع ذلك ،إذا رغب الطالب في ارتداء سترة ،او بلوزة لها
غطاء للرأس ،أو قميص شتوي في الصف ،فإنه يجب اتباع ألوان وقواعد سياسة الزي الموحد .إذا لم يتبع الطالب قواعد هذه السياسة فسوف يطلب منه ازالة
السترة أو القميص الشتوي واالحتفاظ بها في خزانته أو تعليقها في القاعة.
هناك عرض في الردهة التي تظهر أمثلة للزي الموحد من غيره .يرجى الحضور واالطالع عليه.
إذا وجدت صعوبة في الحصول على الزي الموحد ،يمكنك االتصال بالسيدة ميندوزا في مركز الموارد األسرة (غرفة  .)201لدينا مالبس زي موحد
مستخدمة بلطف من مختلف األحجام حيث يمكنكم استعمالها.
لقد صوت مجلس المجتمع المدرسي ( ،)SCCفي اجتماع شهر نوفمبر ،لصالح التوصية بإضافة اللون الرمادي لسياسة الزي الموحد .تنطبق القواعد ذاتها
على اللون الرمادي حيث يجب أن يكون اللباس بلون واحد ،وبدون تصاميم وال شعارات.

من أجل تنبي هذا التغيير وادراجه في سياسة الزي الموحد ،نحن بحاجة إلى الكثير من رأي االهالي في اقرب وقت ممكن .لذلك نطلب منك اعادة الجزء
السفلي من هذه الورقة إلى المدرسة قبل  17يناير .2017 ،إذا كنت ترغب في تبادل اآلراء عن هذا شخصيا ،يرجى الحضور إلى اجتماع الوالدين يوم
الخميس المصادف  19يناير في الساعة  5:30مساء في قاعة مدرسة رايلي.
نحتاج صوتك ليتمكن  SCCمن اتخاذ قرار نهائي بشأن الزي الموحد في اجتماعه القادم في  30يناير.
أشكركم على اهتمامكم بشأن سياسة الزي الموحد الحالية وتعليقاتك حول التغييرات المقترحة.
المخلص،
جيمس مارتن ،المدير
**************************************************************************************************
برجى اعادة هذا الجزء الى المدرسة قبل  17يناير2017 ،
اسم الوالد _________________________________________________________________________
اسم الطفل (االطفال)________________________________________________________________________
يرجى التأشير على واحدة فقط:
________ نعم ،أود ان يضاف اللون الرمادي إلى الوان الزي الموحد.
________ كال ،أود ان يبقى الزي الموحد على وضعه الحالي.
RILEY MARTIN december 14 uniforms ARABIC 2016-12-5

يرجى كتابة تعليقاتكم على الخلف .وشكرا!

