பார்ன்வெல் வ ாடக்க பாடசாலை
மாணெர், வபற்ற ார்களுக்கான முக்கிய கெல்கள்
அன்புள்ள பார்ன்வெல் குடும்பத்தினர்க்கு,
எமது பாடசாலை உங்கலள ெரறெற்பதில் வபரு மகிழ்ச்சி அலடகி து. நீங்கள் எங்கள்
பாடசாலைலய
இைகுொக
விளங்கிக்
வகாள்ெ ற்கு
இந்
முக்கிய
கெல்கலள
ஒன்று
திரட்டியிருக்கிற ாம். உங்கள் சந்ற கங்கலள / ற லெகலள எம்மிடம் றகட்க யங்க றெண்டாம்.
பாடசாலை
பாடசாலை
பாடசாலை
பாடசாலை
பாடசாலை

முகெரி:
வ ாலைறபசி:
வ ாலைநகல்:
இலணயம்:
மாெட்ட இலணயம்:

9425 Barnwell Rd, Johns Creek, GA 30022
470-254-4960
470-254-3330
www.Barnwellelementary.org
www.Fultonschools.org

பாடசாலை றநரம்:
மாணெர்கள் ெகுப்பல யில் இருக்க றெண்டிய றநரம் காலை 7:40
பாடசாலை முடிெலடயும் றநரம் பிற்பகல் 2:20
மாணெர்கள் பாடசாலைக்குள் அனுமதிக்கப்படும் றநரம் காலை 7:10
ாம

ெருலக:
காலை 7:40 மணிக்குப் பின் பாடசாலைக்கு ெரும் மாணெர்கள்
ாம மாக
ெந் ெர்களாக கரு ப்படுொர்கள்.
ாம மாக ெரும் மாணெர்களின் வபற்ற ார்கள்
பாடசாலை அலுெைகத்தில் றநரடியாக ெந்து லகவயாப்பப் பதிவு வசய் ால் மட்டுறம
மாணெர்கள் ெகுப்பல க்குள் அனுமதிக்கப்படுொர்கள்.

மாணெர் ெரவின்லம:
ஒரு நாளுக்கு அதிகமாக பாடசாலைக்கு ெருலக ர முடியா மாணெர்கள் ங்கள்
வீட்டு றெலைலய மறுநாள் காலை 9:00 மணிக்கு முன்ன ாக பாடசாலை அலுெைகத்தில்
அறிவித்து மாலை 2:30 மணிக்குப்பின் வபற்றுக்வகாள்ளைாம்.
பாடசாலை றபருந்து:
மாணெர்கள் அெர்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட றபருந்துகளில் மட்டுறம பயணம் வசய்ய
முடியும்.
பிரத்திறயக ொகனம்:
பிரத்திறயக
ொகனங்களில்
பிரயாணம்
வசய்யும்
மாணெர்கலள
அெர்கள்
இ க்குெ ற்க்காக ஒழுங்கு வசய்யப்பட்ட இடத்தில் மட்டுறம இ க்கிவிடப்பட றெண்டும்.
அறிமுக நாளில் (Open House) பங்குபற்றி பிரத்திறயக ொகன இைக்கத்ல
வபற்றுக்வகாள்ளா ெர்கள் பாடசாலை அலுெைகத்ல வ ாடர்பு வகாள்ளவும்.

மாணெர்கலள பாடசாலையில் இ க்கும் றநரம் காலை 7:10 மு ல் 7:40 ெலர
மாணெர்கலள பாடசாலையில் இருந்து அலைத்துச் வசல்லும் றநரம் பிற்பகல் 2:20
பார்லெயாளர்:
பார்லெயாளர்கள் பாடசாலை அலுெைகத்தில் பதிவு வசய்து அனுமதி அட்லட
வபற்றுக்வகாண்ட பின்னறர பாடசாலைக்குள் அனுமதிக்கப்படுொர்கள். பதிவு வசய்யப்பட்ட
ன்னார்ெத் வ ாண்டர்கள் அ ற்குறிய பயிற்சி மற்றும் விதிமுல கலள நில வு வசய்
பின்னறர ெகுப்பல க்குள் அனுமதிக்கப்படுொர்கள். ன்னார்ெத் வ ாண்டர்கள் பற்றிய
விபரங்கள் அறிய www.Barnwellelementary.org என் இலணயத்ல அணுகைாம்.
அதிபரின் வசய்தி மடல் மற்றும் வபற்ற ார் ஆசிரியர் சங்க மடல்:
அதிபரின் வசய்தி மடல் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிைலமயும், வபற்ற ார் ஆசிரியர் சங்க மடல்
ஒன்றுவிட்ட வசவ்ொய்க்கிைலமயும் மின்னஞ்சல் ெழியாக அனுப்பப்படும்.
றபாக்குெரத்து:
மாணெர்களின் றபாக்குெரத்து மாற் ம் பாடசாலை அலுெைகத்தினூடாக மாத்திரறம
றமற்வகாள்ளப்பட றெண்டும். ெகுப்பல ஆசிரியர் மூைம் றமற்வகாள்ளப்படக் கூடாது.
றபாக்குெரத்து மாற் த்துக்கான விண்ணப்பப் படிெத்ல
அலுெைகத்தில் மற்றும்
இலணயத்தில் வபற்றுக்வகாள்ளைாம்.
இ ர

கெல்கள்:
பாடசாலைக்குள் பலூன் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
வபற்ற ார்கள் ம் பிள்லளகலள மதிய உணவு றநரத்தில் சந்திக்க ெரும் றபாது ங்கள்
பிள்லளகளுக்கு மட்டுறம உணவு எடுத்து ெர முடியும். பி ந் நாள் வகாண்டாட்டத்திற்கு
வெளி உணவு ெகுப்பல யிறைா அல்ைது உணவு விடுதியிறைா அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
ஆனால் பாடசாலை உணெகத்தில் சிற்றுண்டிகலள வகாள்ெனவு வசய்து சக
மாணெர்களுக்கு மதிய உணவு றநரத்தில் விநிறயாகிக்கைாம்.
முக்கிய ஆெணங்கள் அடங்கிய சிெப்பு ெர்ண றகாலெ ஒவ்வொரு வியாைக்கிைலமயும்
வீட்டுக்கு அனுப்பப்படும்.
மாணெர்களுக்கு ற லெயான வபாருட்களின் பட்டியலை
மற்றும் பாடசாலை அலுெைகத்தில் வபற்றுக்வகாள்ளைாம்.

பாடசாலை

இலணய ளம்

உங்களுக்கு வமாழி வபயர்ப்பாளர் ற லெப்படும் பட்சத்தில் 8 றெலை நாட்கள்
முன்னறிவிப்புடன் பாடசாலை நீர்ொகம் அ ற்கான ஒழுங்குகலள இயன் ெலர
றமற்வகாள்ளும்.
காலை உணவு:
காலை 7:10 மணி மு ல் காலை 7:35 மணி ெலர பரிமா ப்படும்.

மதிய உணவு:
மதிய உணவு றநரத்ல உங்கள் ஆசிரியரிடம் இருந்து றகட்டு அறியவும். பாடசாலை
ஆரம்பித்து மூன் ாெது கிைலமயில் இருந்து குடும்பத்தினர் அெர்களது பிள்லளகளுடன்
உணவு அருந் அனுமதிக்கப்படுொர்கள்.
உணவு மற்றும் விலைப் பட்டியல்: பின்ெரும் இலணயத்தில் பார்லெயிடைாம்

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ta&u=https%3A%2F%2Fnutrition.fultonschools.org%
2FDefault

மாணெர்களின் உணவுக் கணக்கு:

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ta&u=https%3A%2F%
2Fnutrition.fultonschools.org%2FMyPaymentsPlusFaq

வ ாலைறபசி: மாணெர்கள் வபாறுப்புணர்லெ ெலுப்படுத்தும் வபாருட்டு வீட்டுப் பாடம், உணவுக்
கட்டணம் றபான்
ற லெகளுக்காக வ ாலைறபசிலய
உபறயாகிக்க
அனுமதி
ெைங்கப்பட மாட்டாது.
வபற்ற ார் ஆசிரியர் சங்கம்:
உங்கள் குைந்ல களின் கல்வியில் பங்றகற்க வபற்ற ார் ஆசிரியர் சங்கத்திற்கு உங்கள்
பங்களிப்பும் ஆ ரவும் இன்றியலமயா து. வபற்ற ார் ஆசிரியர் சங்கமானது
மாணெர்கலள ஊக்கப்படுத் பை நடெடிக்லகக்கலள றமற்வகாண்டு ெருகி து. எனறெ
உங்கள் றபரா ரலெ வ ரிவிக்கும் ெண்ணம் நீங்கள் உறுப்பினராக இலணந்து
வகாள்ெற ாடு மட்டுமன்றி
உங்கள்
ன்னார்ெ
றசலெகலளயும்
ெைங்குமாறு
ாழ்லமயுடன் றகட்டுக்வகாள்கிற ாம். உங்கள் உறுப்புரிலமலய வபற்றுக்வகாள்ள
வபற்ற ார் ஆசிரியர் சங்க அலுெைகத்ல மற்றும் இலணயத்ல அணுகவும்.

