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 : م اء االمور المح   أعزا اول

ة صفوف  افة طل ح  ادي للدوام اي تمام الساعة  12/4/23ا المدرسة يوم  8س  7:51 الوقت المحدد و االعت
سات  احا و ذلك الخذ امتحان ب م الدرا االو و هو امتحان  PSATص ة من الصفوف التقي ة الطل ق ح  نما س  6. ب

دأ  الساعة  7و  ة فقط و ال ت احا.  11:00ا المدرسة  ذلك اليوم لحضور الدروس الظه لذلك الرجاء مالحظة  ص
م  هذا الجدول ادناه الداء هذا االمتحان المقرر م ة و الموضحة ل افة الطل د الحضور ل سات مواع م ب ل ادارة التقي ن ق

ة:  8 ل الوال  و المفوض من ق

  : مواعيد حضور الطلبة/ الجدول/ مواعيد االنصراف12/4/23
6th & 7th صباحا* 11:00 صفوف  

) يعطى للطلبة وجبة الغداء في المدرسة( ال توجد دروس صباحية/ او فطور 6-4ساعات الحضور 
 ظهرا 2:45االنصراف الساعة 

8th         صباحا 7:51-7:35 صفوف  
لغداء في نعطي للطلبة وجبتي الفطور و ا 6-4في الصباح، ساعات الدراسة  PSATيأخذ الطلبة امتحان 

 ظهرا 2:45المدرسة. االنصراف الساعة 
12/4/23يوم  7و  6لطلبة صفوف دقيقة   15ساعات و  3لباصات بمدة * ستتأخر ا       

MS2TC طلبة مدرسة الرياضيات و العلوم التكنلوجيا  
 في مدرسة الرياضيات و العلوم حيث يجب 3-1دروس صباحية (دروس  8لن يكون لطلبة صفوف  -الدروس الصباحية (

 الى مدرسة كرسم الداء هذا االمتحان 8حضور طلبة صفوف 
 ما سيأخذ الطلبة الباصات المدرسية من ) بصورة اِعتيادية ك6-4ستسأنف الدروس الظهرية (دروس  -الدروس الظهرية

 المدرسة الرئيسية الى حضور الدروس الظهرية.
 

ة  د من نجاح الطل االجراءات الحازمة  و الالزمة للتأ ئة و المناخ المناسب الخذ االمتحان و قمنا  مون بتوف الب توف االمان  و نحن مل
ة: لهم  نفس الوقت، لذلك الرجاء مالحظة االمور  التال   

ة  ون اسة استخدام األجهزة اإلل م االمتثال لجميع مكونات س ال تحظر ع الطالب إحضار  OEAAتتطلب وزارة التعل
د  ل  مواع ة  الم ون ك جميع األجهزة اإلل ة الطالب ب ار. لذلك ، ير مطال ة إ منطقة االخت ون األجهزة اإلل

تم ج اسة ، س ا مع الس ار. تماش ه ح االخت افمع الجهاز واالحتفاظ  ة الدوام او االن و إ  حالة إحضار جهاز إل  نها
ار.    منطقة االخت

ة اخذ امتحان  ة االمتحان الي مقاطعة خالل ف سمح لجنة مراق ل م  PSATلن  ة ق ات مع الطل افة التحض و لهذا الرجاء اخذ 
ة صفوف  ب من . 12/4/2023ا المدرسة الخذ االمتحان  يوم  8طل ة و هم يؤدون االمتحان الي س مكن مقاطعة الطل ال 

ا    ب. االس
ان.  ة مش ات الحضور ال حددتها وال ة متطل ة ا المدرسة  ذلك اليوم لتلب افة الطل ح  وري جدا  ان  ا، من ال  و اخ

  
Sincerely,  

Elizabeth Iljkoski 
Elizabeth Iljkoski, Ed.S. 
Principal- Grissom Middle School 


