
  2018حزيران 13األربعاء  - أذن السماح للطالب بالمشاركة في  رحلة الصف الثامن إلى سيدر بوينت 

لعاب سيدر أنة مدي إلىبمرافقة طالب الصف الثامن في الرحلة السنوية المعتادة  اإلعداديةمدرسة براينت  معلموسيقوم    
على الطالب الراغبين في . 2018/حزيران/ 13 األربعاءوالية أوھايو و ذلك يوم  -سان دسكي -مدينة  بوينت التي تقع في 

  الحضور التحلي بما يلي:
 .مفرط في التقدم للذھاب في  المدرسة بشكللن يسمح للطالب الذين لديھم حاالت غياب أو تغيب أو تأخير عن  الحضور الجيد

ھذه الرحلة. 
  آذار 28دوالر نقدا في الوقت المحدد (آخر تاريخ للدفع ھو يوم األربعاء  75الذھاب مرفق بتكلفة الرحلة  إذنتقديم/

أولوية الحضور و الحجز( من  أساسحلة.  سيتم بيع التذاكر لھذه الرحلة على ذه الرفي ھمكان متاح   210).  ھناك 2018/
يأتي أوالً يخدم أوالً). 

  ,2دفع كل ما عليھم من غرامات ورسوم (الفصول الدراسية، والكتب المدرسية والمكتبة) في موعد أقصاه يوم الجمعة 
2018/ حزيران

  حزيران.  /9 في النجاح في جميع المواد و الصفوف
 في  و فرصتهسوف يفقد أھليته  2018آذار  19الصف بعد  أعمالمرات من االحتجاز بما فيھا  3طالب يحصل على  أي

سيخسر المبلغ المدفوع.  أيضاالحضور و 
 آذار سيتم استبعاده من المشاركة في الرحلة.  18مرات بعد  3يتعرض للطرد طالب  أي

 السبب تعاونعلى محمل الجد. لھذا  الطالبسالمة ) مدرسة براينت اإلعدادية (في   و طاقم العمل الموظفين يأخذ جميع 
عالية خالل ھذه  أخالقياتالرحلة.  يتوقع من  الطالب التحلي بسلوكيات و  ضمان سالمتھم ونجاحب مطلوب من أجل الالط

وجود المرافقين من على الرغم من أن . قوانين الرحالت و السلوكيات المبينة في كتيب سلوكيات الطالب و اتباع  الرحلة
خالل ساعات معلمين و أولياء أمور متطوعين مع الطالب إلى انه لن تتم مرافقة الطالب  في كل األوقات من قبل المرافقين 

( ، و عليھم التواجد الدائم مع طالب المدرسة في مجموعات، لذا يجب أن يكون لدى الطالب أداة زمنية  ھم في الحديقةوجود
عند أخذ التفقد في  ھاتف محمول مع ساعة) من اجل االنتباه إلى الوقت و التواجد في نقطة االلتقاء المحددة –ساعة 

. ( يفضل أن يكون مع الطالب ھاتف محمول ألنه يؤمن سھولة منتصف اليوم  و عند التجمع المسائي استعداداً للمغادرة
التواصل ). 

أيضا،  المكتوبة في إذن السماح للطالب بالمشاركة في الرحلة. المعلوماتمن أولياء األمور التأكد من دقة و صحة  رجون
من التواجد أمام المدرسة في الوقت المحدد من اجل اصطحاب الطالب مباشرة عند الوصول. نتمنى من الرجاء التأكد 

إلمكان من اجل تفادي االزدحام وتوفير مزيد من األمان و السھولة األھالي التشارك في وسيلة مواصالت واحدة اذا كان با
و فقدان فرصة  لحضور الرحلةااللتزام بالشروط المطلوبة عدم  االنتباه  و ادراك أن يرجى   في انطالق و وصول الحافالت.

.المشاركة ألي سبب من األسباب سيؤدي إلى خسارة المبلغ المالي المدفوع

باحاً من أمام ص  07:00، المغادرة في تمام الساعة صباحا 6:45- 6:30 التواجد أمام المدرسة في الساعةعلى الطالب 
 . براينتمدرسة 

:  الوصول عند الساعة الذي سيتم تزويدھم به.*قميص الالطالب ارتداء يتوقع من قواعد اللباس المدرسي  اتباعيجب *
. م 09:30

  ------------------------- /--------------------- الطالب:اسم 
  الكنية                           االسم األول 

  أكبر  ------------ كبير    ------------- وسط   -------- قياس القميص: 
  معلومات االتصال في حاالت الطوارئ: 

  ----------------------- بالطالب:العالقة  ------------------------------------ رقم الھاتف: -------------------------------- االسم:
  ---------------------------------------------- رقم ھاتف الطالب المحمول:

  ------------- ----------------------------------------اسم شركة التأمين: 
  ----------------------------------------------- حاالت صحية يعاني منھا الطالب: 

للمشاركة في الرحلة المدرسية  ------------------------------------------------------------------ األذن البني/ ابنتي  أعطي
. سيتبع ابني/ ابنتي كل قوانين المدرسة الموضحة في كتيب  2018حزيران  13اء لعاب سيدر بوينت يوم األربعمدينة أ المقررة إلى

المبلغ المدفوع كلفة فة احد ھذه القوانين سيؤدي إلى حرمانه/ھا من المشاركة و خسارة وكيات و القوانين . و أدرك أن مخالالسل
  د من الحافلة المدرسية) .الطر - عقوبات سلوكية من ضمنھا ( الحرمان من خدمة النقل المشاركة و إلى

 ------------------------ ------------------توقيع الطالب:    -------------------------------------- اسم الطالب : 
   ------------------------------------:األمر ولي توقيع  ------------------------------------- اسم ولي األمر: 

 -----------------------------------------رقم الھاتف:  ------------------------------------- ولي األمر المتطوع /  المرافق: 
  -------------------------------------------------------------------------البريد اإللكتروني:

$) 39.00الدفع نقداً ( 



 
 
 

 رحلة الصف الثامن إلى سيدر بوينت برعاية لجنة األھالي- األربعاء 13 حزيران 2018
 

اً كامالً في مدينة سيدر بوينت اإلعدادية " يوم الصف الثامن في "مدرسة براينتو ككل عام  يقضي طالب   كما جرت العادة
على أساس تذاكر لھذه الرحلة سيتم بيع الحافالت لھذه الرحلة.   4 لقد تم حجز.  ھذا العام، كل سنة دراسيةنھاية  لأللعاب في 

 براينت فقط.في مدرسة ، وتقتصر على طالب الصف الثامن )يأتي أوالً يخدم أوالً  من أولوية الحضور و الحجز(
  

على متن كل حافلة من اجل االنتباه و العناية بالطالب خالل براينت  مدرسة اثنين من موظفيإضافة إلى الطالب سيكون ھناك 
قد يحصل المرافقون على مقعد مجاني في الحافلة اعتماداً . كما و نرحب بجميع الراغبين بمرافقتنا من أولياء األمورالرحلة.  

خول إلى الحديقة بالسعر على  عدد األماكن الشاغرة و عدد الطالب المشاركين و كما  سيكون بإمكانھم شراء بطاقة الد
في ساعتين  لمدةيتعين على المرافقين التواجد في نقطة المراقبة دوالر.   39.00المخفض الذي حصلت عليه مجموعتنا و ھو 

 نزھة).الالحديقة (منطقة 
  

يتم ھذا الحدث برعاية "مدرسة براينت اإلعدادية ".  يتوقع من الطالب التحلي بسلوكيات و أخالقيات عالية خالل ھذه الرحلة. 
سيتعرض الطالب الذين ال يتبعون قوانين الرحالت و السلوكيات المبينة في كتيب سلوكيات الطالب إلى  إمكانية الحرمان من 
المشاركة في يوم تكريم أنھاء المرحلة الدراسية المتوسطة.  في حال ثبوت حالة من المزاح  الخشن أو السلوك الغير الئق في 

الحافلة أو في الحديقة لن يكون ھناك أي تھاون في التعامل مع مرتكبيه.  وسوف يتم  مرافقتھم من قبل مرافق  بقية اليوم و 
على األساتذة إبالغ المدير بما حدث عند العودة إلى المدرسة في اليوم التالي. على الطالب التواجد في المنطقة التي سيتم 

فقد منتصف اليوم و أيضا للتجمع األخير في نھاية اليوم عند الساعة السابعة مساءاً.تحديدھا لھم عند الساعة الثانية ظھراً لت  
إذا ما تأخر احد الطالب عن الموعد المحدد للمغادرة لن تقوم الحافالت باالنتظار سيترك الطالب و يتعين على أھله التوجه إلى 

الحديقة الصطحابه. على الطالب االنتباه إلى مسؤوليتھم الكاملة عن ما سيقوم بشرائه و عليھم التأكد من امتالكھم للمبلغ 
منطقة الطالب تنظيف منطقة النزھة من أية فضالت غذائية و غيرھا قاموا بتركھا.  نذكركم بأن المناسب. و كذلك يتعين على 

تحت مراقبة احد المرافقين بشكل مستمر. بإمكانكم إحضار قوارير العصير أو الماء المختومة فقط. تكونسالنزھة   
  

 التكلفة الكلية 75$ تتضمن ما يلي:
 الدخولتذكرة   - 1
 النقل من وإلى الحديقة ةحافلأجرة   - 2
 على الجميع ارتداءه) يجب المدرسةقميص (تقدمه  - 3

 
لن تتم مرافقة الرحلة.  كامل براينت  أثناء من مدرسة البقاء مع طالب الصف الثامن يجب عليھم سالمة  الطالب لضمان 

  ھم في الحديقة.وجودخالل ساعات الطالب من قبل المرافقين 
يجب   في وقت الدفع.باستالم المبلغ إيصاالت سيتم إعطاء الطالب  سيتم نقدا فقطالن الدفع دوالر نقدا فقط.  نظراً  75 الدفع

   تسليم إذن الذھاب إلى الرحلة و التكلفة معا في نفس الوقت.
  .ص في البھو الرئيسي  09:00- 07:30 من الساعة  آذار 28األربعاء و 27الثالثاء و  26االثنين، 

 ھذه التواريخ * * التذاكر بعدلن يتم بيع * *
  

 8201 حزيران 13 يوم األربعاءل البديلالجدول 
  

 6:30-6:45  التواجد في الوقت "الرجاء  –الحافلة الصعود إلى مع مرافقين و التفقد  –صباحا.  الباب األمامي براينت
  ! المحدد

 07:00 براينتمغادرة مدرسة  باحاً تماماً ص 

  09:30 الوصول إلى سيدر بوينتص  10:00-ص 

   تفتح الحديقة أبوابھا  ص 10:00الساعة 

  02:00 في "مسرح األوقات الجيدة"  م التفقد األول اإللزامي 

 07:00 استعداد للمغادرة نزھة ال م التواجد اإللزامي الثاني في منطقة 

 09:30 براينت الوصول إلى مدرسة  م -  
سيارات أو في الجانب الفي موقف  الصطحاب الطالب و نرجو منكم التوقف المناسب  في الوقتالتواجد  يرجى

   .فقط شمال فيرنون للحافالتمن شارع مدرسة الفيرنون.  جانب  شمال شارع الغربي من 
 313-600-8043 رقم ھاتفليزا محمد    – AKStus@yahoo.com ,منظمي الرحلة : آنا ستس   


