March 3, 2015
Dear Families,
We are excited to inform you that the security system installation is complete at Maples
School! As of Wednesday, March 4, 2015, all doors will be locked during school
hours. Therefore, all office visitors must be buzzed in.
Please help us keep our students safe by observing the school entry/dismissal procedures.
 ONLY Students who eat breakfast may arrive to school starting at 8:10 and
enter ONLY from door number 5 (back of the cafeteria in the playground)


Entry doors for all other students will be open at 8:30



Dismissal doors will be unlocked at 3:35

 All Kindergarten students will enter the cafeteria in the morning from door
number 5 even if they are not eating breakfast where they will be walked to their
classrooms by their teachers (please drop off and leave)
 All students arriving after 8:45 will have to enter the building through door #1.
 Parents and/or older siblings may not be in the school hallways after entry or
before dismissal
 If you are buzzed in to visit the office, please do not visit the classrooms without
office permission or let other visitors in the building while you exit
 In case of severe weather (heavy rain, temperature and/or wind chill below 19o,
doors will open at 8:25 for entry and 3:30 for dismissal)
We appreciate your cooperation in following the above procedures.
Our priority is the safety of all students.
Respectfully yours,
Maples School Staff

حضرة األهالي الكرام,
نحن سعداء أن نحيطكم علما بأن تركيب النظام األمني قد اكتمل في مدرسة ميبلز! اعتبارا من األربعاء 4
آذار ،5102 ،سيتم اقفال جميع األبواب أثناء الدوام الدراسي .ولن يتمكن للزوار من الدخول الى المبنى اال
بعد ان يفتح الباب لهم اوتوماتيكيا ً من مكتب المدرسة.
يرجى مساعدتنا في الحفاظ على سالمة طالبنا من خالل التقيد بإجراءات الدخول  /واالنصراف.
• سيسمح فقط للطالب الذين يتناولون وجبة اإلفطار بالمجئء إلى المدرسة في الساعة  0101والدخول فقط
من باب رقم ( 2الباب الخلفي للكافتيريا من الملعب)
• ستفتح أبواب الدخول لجميع الطالب في الساعة 01:1
• ستفتح األبواب لالنصراف في الساعة :1:2
• يجب على جميع الطالب الدخول من باب رقم  0في حال حضورهم الى المدرسة بعد الساعة 0142
صباحاً.
• يجب على جميع طالب صف الروضة الدخول في الصباح من الباب رقم  2الى الكافيتيريا حتى إذا كانوا
ال يرغبون في تناول وجبة اإلفطار .ستقوم معلمات صفوف الروضات باصطحاب الطالب من الكافيتيريا
الى الصف( .يرجى اصطحاب الطالب الى الكافيتيريا وتركهم هناك)
• لن يسمح لألخوات واألخوان الكبار أو األهل من التواجد في ممرات المدرسة بعد جرس الدخول أو قبل
جرس االتصراف.
• إذا قمتم بزيارة المكتب ،من فضلكم عدم زيارة الصفوف دون الحصول على إذن المكتب أو السماح
لزائرين آخرين في المبنى أثناء خروجكم منه.
• ستفتح األبواب في  0152و  :1:1في حالة استياء الطقس (األمطار الغزيرة ,درجة الحرارة مع /أو
الرياح أدنى من  01درجة)
نقدر تعاونكم معنا في االلتزام باإلجراءات المذكورة أعاله.
أن أحد أهم اولوياتنا هي سالمة جميع الطالب.
مع فائق االحترام،
مدرسة مايبلز

