
Students First: Inspire- Educate- Celebrate    إلهم،علم، إحتفل :الطالب أوال 

McDonald Elementary School 

Parent pick-up of their children’s belongings and dropping off school property 

Dear Parents/Guardians, 

On June 1
st
, please come to McDonald School at your assigned time to pick up your child’s or children’s belongings. 

If you have more than one child, you can pick up all of your children’s belongings at the same time. Please bring with 

you all of the books that belong to school--library books, classroom books or books they borrowed from other 

teachers. Fifth graders will also need to return their instruments.  

Thank you for your continuous support and cooperation. Take care.  

Here is the schedule for picking-up your child’s/children’s belongings and dropping off school property: 

Grade Date Time  

Pre-K- 1st  June 1, 2020 10:00-11:30 

2nd-3rd  June 1, 

2020  
11:30-1:00 

4th- 5th  June 1, 

2020  
1:00-2:30  

Unclaimed Belongings All 

Grades  
June 2, 

2020  
10:00-2:00  

Please stay outside of the school and keep your children at home when picking-up/dropping off  belongings and school property. 

With Respect,  

 

Dr. Moughni, Principal  

 

 أولياء االمور/ االوصياء االعزاء،

 

، يمكنك   في الوقت المخصص لك الخد متعلقات ولدكم أو أوالدكم ، إذا كان لديك أكثر من ولد رجى القدوم إلى مدرسة ماكدونالدحزيران/يونيو(، ي   ١في 

جميع الكتب التي استعارها ولدكم أو أوالدكم من المدرسة الى مدرسة ماكدونالد. يرجى إحضار   في الوقت الذي تاتي به  استالم جميع متعلقات أوالدكم

 اآلالت الموسيقيةككتب المكتبة أو كتب الفصل الدراسي أو الكتب التي استعاروها من معلمين آخرين. وكذلك   عندما تاتي الخد متعلقات ولدكم أو أوالدكم

 . شكرا لك على دعمك وتعاونك المستمر..)طالب الصف الخامس فقط( -

 إليك جدول المواعيد والتوصيل:

 

 واعاده كتب المدرسه.  الخاصة  تاريخ ووقت المجي الى المدرسه الخد ممتلكات أوالدكم

 

 .١١:٣٠و ١٠:٠٠حزيران/ يونيو أي وقت بين الساعه  ١صف األول في  صف الروضة، أولياء امور طالب: ما قبل صف الروضة،

 .١:٠٠و  ١١:٣٠حزيران/ يونيو أي وقت بين الساعه  ١ث في أولياء امور طالب: صف الثاني، و صف الثال

 .٢:٣٠و  ١:٠٠حزيران/ يونيو أي وقت بين الساعه  ١في  -أولياء امور طالب: صف الرابع و ،صف الخامس 

  ٢:٠٠-و ١٠:٠٠أي وقت باين  ٢٠٢٠حزيران/ يونيو  ٢  االنتماءات غير المطالب بها جميع الصفوف في

 

 المدرسه و عدم إصطحاب األوالد . لكم جزيل الشكر على تعاونكم دعمكم المستمر.الرجاء البقاء خارج 

 مع فائق االحترام،

  د. مغنيه، المدير

Parental Partnership with the School is Crucial Because: 

Educators + Parents + Students = Excellent Students and Successful Community 

 الشراكة بين أولياء االمور والمدرسة أمر في بالغ األهمية ألن: المعلمين + أولياء  االمور + الطالب = طالب مميزين ومجتمع ناجح


