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 معلومات مھمة بخصوص النقل المؤقت
 Martin Luther إلى مدرسة مارتن لوثر كینج الثانویة Clara Barton مدرسة كالرا بارتونل

King High School 
 لماذا ھذا النقل المؤقت ضروري؟

و للحد منھ لتخفیف لغرفة الال یمكن إصالحھ. إغالق  التدفئة و في غرفة الغالیة وسزل المحتوي على األسبستاأن الع تقرر لقد
التدفئة في المبنى. نظًرا لدرجات الحرارة األكثر برودة ، تم اتخاذ قرار باالنتقال ،  معالجةیؤثر على قدرة المدرسة على سوف 

ل مما یتیح استئناف التعلیم والتعلم أثناء إجراء عملیات اإلصالح والتخفیف واختبار الھواء. من المتوقع أن یستغرق ھذا العم
 .اواحد احوالي أسبوع

 
 كیف یتم تحدید مواقع النقل المؤقتة؟

 :ھناك عدد من العوامل التي یجب مراعاتھا عند اختیار أفضل موقع نقل لمدرسة معینة ، بما في ذلك
 .اإلضافي للطالب واألسر والموظفین تنقلنرید تقلیل وقت ال -المسافة من المدرسة الحالیة  •
كلما أمكن ذلك ، نفضل إبقاء المدرسة بأكملھا معًا في موقع نقل واحد. تساعد رؤیة أكبر عدد  -مقدار المساحة المتاحة  •

لطالب والموظفین على خلق تجربة متسقة للطالب. نحن نفضل أیًضا المدارس التي لدیھا ل المألوفة  وجوهالممكن من 
 .مساحة غیر مستخدمة حتى ال نعطل عملیات المدرسة المضیفة

الكافتیریا والحمامات المخصصة للطالب والموظفین ، والعدد الضروري من الفصول الدراسیة  -المتاحة  نوع المساحة •
 .ھي بعض االحتیاجات األساسیة التي یجب الوفاء بھا

یعد وجود مدخل ومخرج منفصلین أمًرا ضروریًا للحفاظ على العملیات المدرسیة اآلمنة  -منافذ ومخارج منفصلة  •
 .عندما تكون المدرسة موجودة في موقع مشترك مع مدرسة أخرى والمنظمة ، خاصة

 القدرة على إعداد المساحة لشغلھا بسرعة وإعادة الطالب إلى بیئة تعلیمیة -التوفر  •
 
 

 ؟ Barton  بارتونمدرسة كموقع مؤقت لنقل  King High School  مدرسة كینج الثانویة لماذا تم اختیار
 :االخیار األفضل ألنھ يھ King High School مدرسة مارتن لوثر كینج الثانویة تكان

 أمیال من بارتون 5 مسافة ضمن – ةقریب •
 من المبنى في منطقة منفصلة تماًماغرفة صفیة غیر مستعملة  28حتوي على ت •
 الطالب بارتون جمیعیمكن أن تستوعب  •
 كافتیریا خاصة وحمامات خاصة ، و الدیھ •
 .و النصرافھم طالب بارتون ستقبال حضورباب منفصل ال الدیھ •

 
بین  تداخلھي منطقة منفصلة تماًما عن المبنى. لن یكون ھناك  Barton تشغلھا مدرسة بارتونسوف منطقة المدرسة التي 

 . King  وكینغ Barton طالب بارتون
 

 بارتون خالل ھذا النقل؟ما ھي االحتیاطات التي یتم اتخاذھا لضمان سالمة ورفاھیة طالب 
 

 في بارتون للحافالت صباح واالصطفافانزال الطالب في ال
 شارع  الحافالت في و یستقلون Barton بارتون سوف یلتقي الطالب في صفوفھم الدراسیة في فناء مدرسة •

Wyoming Avenue . 
في تمام الساعة  ونیصطف والثانيطالب الصف األول . صباًحا 8:30ض األطفال في الساعة سوف یصطف طالب ریا •

 .صباًحا 8:45
  مارتن لوثر الثانویة إلى حافلتھم وركوبھم إلى مدرسة و مرافقتھم لطالببابالسیر   بارتونBarton سیقوم موظفو •

King High School . 
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المحدد إنزال طالبك في الوقت صباًحا. یرجى التأكد من  9:00ستغادر جمیع الحافالت بارتون بحلول الساعة  •
 .صباًحا 9. لن تكون ھناك خدمة حافالت بعد الساعة صطفافلال

 الثانویة  كینج : سیتم استالم الطالب الذین یتلقون بالفعل خدمات الحافالت في منازلھم واالنتقال مباشرة إلىظةوحمل •
King HS .  

 
  M.L.King  مارتن لوثر كینج الصباح إلى ت عندحافالالوصول 
بمرافقة الطالب مباشرة  المنطقة التعلیمیة الحافالت إلى مدخل منفصل للمدرسة الثانویة وسیقوم موظفوتنطلق وف س •

 .إلى المنطقة الخاصة المنفصلة للمبنى
 

 ممارسات التشغیل خالل الیوم المدرسي
في المنطقة مع الطالب وسیظلون معھم طوال الیوم الدراسي  Barton بارتون سینتقل جمیع المعلمین والموظفین في •

 .الخاصة المنفصلة من المبنى
 .فصًال دراسیًا مخصًصا لطالب بارتون 28سیتم إجراء التدریس في  •
 طالب بارتون فقطبفطار والغداء في كافیتیریا خاصة اإل تيسوف یتناول الطالب وجب •
 .طوال الیوم بھم سیتمكن الطالب من الوصول إلى دورات المیاه الخاصة •
 .ةالجدید الساحةلضمان سالمة الطالب والراحة في  Barton بارتون والحمامات من قبل فریق سیتم مراقبة الممرات •

 
 إلى بارتون  M.L.King  مارتن لوثر كینج بعد الظھر من التحافلالركوب 
 .الصباحي المنفصل االنزالستعود الحافالت إلى نفس موقع  •
ظھر بمرافقة الطالب خارج المبنى والبدء في تحمیلھم بأمان على  Barton بارتون ، سیقوم موظفو 1:30في الساعة  •

 بعد الظھر. 3:04المدرسة الثانویة الساعة  تنصرفسیتم ذلك قبل أن الحافالت. 
 .في ساحة المدرسةبعد الظھر   2:00 الستالمھم الساعة سیعود طالب ریاض األطفال إلى بارتون •
 .بعد الظھر في ساحة المدرسة  2:15الستالمھم الساعة  Barton سیعود طالب الصف األول والثاني إلى بارتون •
مدرسة فلتونفیل  إلى ھبعد الظھر. سیتم نقل 2:30بحلول الساعة   Barton  : أي طالب لم یتم التقاطھ من بارتونتنبیھ •

 .لالستالم Feltonville Intermediate المتوسطة 


