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 !والدین گرامی بچه های مدرسه جنگلی

ما . قوانین مدرسه مشغول بوده اندتنظیم در زمینه )مدرسه عمومی تمام روز(  OGATAفرایند جامع، بچه ها، معلمان و نیز تیم در یک 
خالصه این قوانین، همراه با شعار مدرسه ما و سیاست . قوانین جامعی را که از قبل موجود بودند، کمی کاهش داده و آنها را خالصه کرده ایم

 .وشور پیوست موجود استمدرسه ما در بر
به توافق رسیده  یک زندگی و کار گروهی موفقما می خواهیم از شما به عنوان والدین خواهش کنیم که درباره این قوانین که درباره آنها برای 

. امضاء کنید معتبر هستند، با کودک خود دوباره صحبت کنید و آنها را هم برای شیف پیش از ظهر و هم برای شیف بعد از ظهرایم و 
 .از شما خواهشمندیم بخش زیر را به معلم کالس کودک تان تحویل دهید. بروشوِر مزبور برای یادآوری نزد شما می ماند

 :مایلم در این بخش آنها را با شما در میان بگذارم. به توافق رسیده ایم اقدامات مختلف درباره تخطی از قوانینما همچنین در زمینه 
 

 :قانون رعایت نمی شود، پی آمدهای زیر ممکن است به کار روند هنگامی که یک
 (با نامه، با یک جبران خسارت کوچک)توجیه کردن خود  -
 ... (گردگیری گلها، گردگیری اشیاء هنری)زیباسازی مدرسه  -
 کمک کردن به خانم رایش، آشپز، در شیف بعد از ظهر -
 اطالع دادن به والدین به صورت کتبی -
 (یا در مدرسه/ در خانه و)ون مربوطۀ مدرسه و توضیح دادن آن رونویسی از قان -
 مرتب کردن کتاب ها در کتابخانه بر اساس دستور  -

 
لطفا در این امر، ما . را در مدرسه مان ممکن سازیم مالحظهما امیدواریم که با این برنامه های آموزشی، یک زندگی گروهِی با احترام و با 

 .را یاری کنید
 دوستانه با احترامات

 
 (رئیس مدرسه)پوسینگر . م

 
 . ما بروشوِر مربوط به سیاست و قوانین مدرسه را با فرزندمان صحبت کرده و مطالب مربوطه را مورد مالحظه قرار داده ایم

 
________________  _______          _________________________________ 

 سرپرست/ امضای کودک                      کالس               نام کودک

 مدرسه جنگلیبچه های به همه والدین      
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