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 تاریخ : 

 سرپرست گرامی : /والدین

آماده به سمع شما برسانیم تا یکبار دیگر این موضوع را ماه نوامبر نزدیک است، بنابر این خواستیم از آنجایی که 

که بعضاً امکان دارد باعث کنسل شدن  واقعات عاجل یا همشدت سردی آب و هوا و در صورت  - گی الزم را

داشته باشید. البته در همچو موارد مکتب ساحوی  -شاگردان قبل از ساعت رسمی گردد  تعطیل )رخصتی(درس یا 

  را از قبل در جریان خواهد گذاشت. از طریق پیام های اتوماتیک تیلفونی فامیل های عزیز

شماره ، خانه شماره تماس خانه قبلی،بنابر این از شما والدین محترم تقاضا میگردد تا در صورت تغییر آدرس 

( به تماس شده اداره  314)                مکتب  به شمارهتماس وظیفه یا شماره تماس عاجل، لطفاً هر چه زودتر 

 را در جریان بگذارید.

در مورد اینکه کدام اشخاص میتوانند طفل  با اداره مکتب به تماس شده تا بر عالوه خواست ما از شما این است

د، معلومات ارایه بدارید. به یاد داشته باشید که اداره مکتب طفل شما نتان را در صورت واقعات عاجل تسلیم شو

 دید.را به اداره معرفی کرده بو آنانکه شما قبالً  خواهد کردوالدین یا افرادی تسلیم به  فقط را

واقعات عاجل وقت تر از سایر روز هایی که مکتب بنابر شدت سردی آب و هوا یا والدین باید از قبل در زمینه 

میشوند، پالن و تدابیر الزم داشته باشند. این پالن شامل روزهایی میگردد که کودکستان تعطیل ساعت رسمی 

(Daycare ناوقت تر یعنی ) ان یک، بنابر این والدین برای نگهداری طفل شقابل دسترس نبودهالی بعد از ظهر 

  گزینه دیگر نیز در نظر داشته باشند.

همچنان از والدین محترم تقاضا به عمل میآید تا در حاالت شدت سردی آب و هوا و واقعات عاجل از تماس به 

 و ادارهخلوت باشد تب به شماره اداره مکتب خودداری نمایند، زیرا در همچو موارد الزم است تا خط تیلفونی مک

 تماس برقرار کند.ها خانواده یکایک بتواند با 

هرگاه مکتب ساحوی در وضعیت های شدت سردی آب و هوا یا واقعات عاجل وقت تر تعطیل میگردد، در این 

تویتر اکاونت  ساحوی و ( ، صفحه فیسبوکwww.slps.orgساحوی )خصوص معلومات الزم در ویب سایت 

ً معلومات با رسانه هایی مانند:  .فرستاده خواهد شد Twitter account@SLPS_INFO ساحوی عالوتا

KTVI, KMOV,KSDK,KPLR, KMOX .نیز شریک ساخته میشود 

 آدرس جدید و شماره تیلفون جدید تان با خبر میسازید. ما را از تشکر از اینکه همواره
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