
માતાપિતા, વાલીઓ અને 2025 ના ક્લાસન ું સ્વાગત છે! 

હ ું  આશા રાખ ું છ ું  કે આ ન્યૂઝલેટર મળ્ય ેતમારો િપરવાર સ ખરૂિ હશ.ે મને હાઇ સ્કૂલમાું તમારું  સ્વાગત કરનાર પ્રથમ વ્યપિ બનવા દો. 

હાઇ સ્કૂલમાું તેમના શૈક્ષપિક પ્રવાસ શરૂ થતાુંની સાથે તમે અને તમારા પવદ્યાથી (બાળકો) સાથે કામ કરવા માટે અમ ેખૂબ ઉત્સાપહત 

છીએ અને શરૂ થવાની રાહ જોઈ શકતા નથી. Hopkins School Community માું સુંદેશાવ્યવહાર વધારવામાું મદદ કરવા માટે તમે 

આખા સ્કૂલ વર્ષ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરશો તે ન્યૂઝલેટસષની શ્રેિીમાું આ પ્રથમ છે. આ આવપૃત, “તારીખ યાદ રાખો,” ફે્રશમેન ઓપરએન્ટેશન 

પ્રોગ્રામ માટેની તારીખો અન ેમાપહતી પ્રદાન કર ેછે. જો કે, COVID-19 મહામારીને ધ્યાનમાું રાખીન ેઅન ેઅમારા પવદ્યાથીઓ અને 

કમષચારીઓના સ્વાસ્્ય અને સલામતીને સ રપક્ષત રાખવા માટે, ફે્રશમેન ઓપરએન્ટેશન પ્રોગ્રામ આ ઉનાળામાું બે અલગ અલગ 

પ્રવૃપિઓમાું કરવામાું આવશે. પ્રથમ પ્રવૃપિમાું ફિ પવદ્યાથીઓ માટે 16 ઓગસ્ટના સપ્તાહમાું હાઇ સ્કૂલ કેમ્િસના શેડ્ય લ કરલે 

વ્યપિગત રીત ેનાના સમૂહ પ્રવાસ અને ગે્રડ 9 એપડ્મપનસ્ટરે પટવ ટીમ સાથે એક પ્રશ્ન-જવાબ સત્ર હશ.ે બધા પવદ્યાથીઓ તમેના પનધાષપરત 

સમયે Hopkins Building િર પરિોટષ  કરશ ેઅન ેદરવાજા નુંબર 2 માુંથી પ્રવેશ કરશ.ે કૃિા કરીને પ્રવૃપિઓની તારીખ અન ેસમય માટે અન ે

તમારાું પવદ્યાથીઓ (બાળકો) ની વ્યપિગત મ લાકાત માટે કેવી રીત ેશેડ્ય લ કરવ ું તે જોવાું માટે આ ન્યઝૂલેટરની િાછળની બાજ  જ ઓ. 

બીજી પ્રવૃપિ એક િોસ્ટ કરલે પ્રેઝન્ટેશન હશ ેજમેાું પવદ્યાથીઓ અન ેમાતાપિતા/વાલીઓ ઘરથેી જોઈ શકે છે. પ્રેઝન્ટેશનમાું સ્કૂલન ું વર્ષ 

શરૂ કરવા માટે મહત્વિૂિષ માપહતી અને હાઇ સ્કૂલ તરફ આગળ વધવાની પ્રપિયાન ેસરળ બનાવવા માટેની માપહતી શામેલ હશ.ે 

 

પ્રેઝન્ટેશન 1 સપ્ટેમ્બર સ ધીમાું હાઇ સ્કૂલના વેબ િેજ િર િોસ્ટ કરવામાું આવશે અને સ્કૂલના વર્ષ દરપમયાન તે સ્ત્રોત તરીકે સાઇટ િર 

રહેશ.ે કૃિા કરીને તમારા કેલેન્ડર િર તમારી પનધાષપરત પ્રવાસની તારીખને પચપિત કરો. તે દરપમયાન, જો તમન ેકોઈ પ્રશ્નો અથવા પચુંતા છે, 

તો કૃિા કરીને મારો સુંિકષ  કરવામાું અચકાશો નહીું. તમારો ઉનાળો સલામત અને આનુંદભયો રહે. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“બધા પવદ્યાથીઓને બોલાવી રહ્યા છીએ!!” 

 

તમન ે16 ઓગસ્ટના સપ્તાહમાું શેડ્ય લ કરલે વ્યપિગત ફે્રશમેન ઓપરએન્ટેશન પ્રોગ્રામમાું ભાગ લેવા માટે આમુંપત્રત કરીએ છીએ. તમારી 

શેડ્ય લ કરલે વ્યપિગત અિોઇન્ટમેન્ટ માટે સાઇન અિ કરવા માટે, કૃિા કરીને www.burltwpsch.org/hs/ િર હાઇ સ્કૂલના વેબ િેજ િર 

જાઓ અને તમારી િસુંદગી માટે સમાચાર અન ેઘોર્િાઓ બેનર હેઠળ ઓનલાઇન લાઇન ફે્રશમેન ઓપરએન્ટેશન પ્રોગ્રામ અિોઇન્ટમેન્ટ 

પસલેક્શન Google ફોમષ િૂિષ કરો. દરકે સેશન માટે ફિ 50 સ્લોટ ઉિલબ્ધ હશ.ે કૃિા કરીને તમારી અિોઇન્ટમેન્ટ િસુંદ કરવા માટે રાહ 

ન જ ઓ. સ્લોટ્સ મયાષપદત છે. 11 ઓગસ્ટ, બ ધવાર ેસવાર ે8:00 વાગ્ય ેફોમષ અક્ષમ કરવામાું આવશે. જો તમન ેકોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા 

ફોમષ ભરવાું મદદની જરૂર હોય, તો કૃિા કરીને tleeds@burltwpsch.org િર ઇમેઇલ દ્વારા અથવા 609-387-3774, એક્સટેન્શન 2001 

િર ફોન દ્વારા Mrs. Leeds નો સુંિકષ  કરો. પ્રવાસની તારીખો અને સમય માટે નીચ ેજ ઓ. તમારો આભાર! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

કૃિા કરીને વાુંચો - ફે્રશમેન ઓપરએન્ટેશન પ્રોગ્રામ માટેની સૂચનાઓ: 

● પ્રોગ્રામ માટે પવદ્યાથીઓ Hopkins Building િર મળશે. 

● તમારા પ્રવાસના પદવસ,ે કૃિા કરીન ેતમારી પનધાષપરત અિોઇન્ટમેન્ટથી 10 પમપનટ વહેલાું આવવાની યોજના બનાવો. 

● કૃિા કરીને Performing Arts Parking Lot માું િાકષ  કરો અને ફિ પવદ્યાથીઓ જ Hopkins building માું આવો. જ્ાું સ ધી 

તમારા પવદ્યાથી (બાળકો) પબપ્ડુંગમાું પ્રવેશ ન મેળવી લે ત્યાું સ ધી માતાપિતા/વાલીઓ કેમ્િસમાું જ રહેવા જોઈએ. 

● Performing Arts Parking Lot િરથી માતાપિતા/વાલીએ તેમના પવદ્યાથી (બાળક) ને તેમના પનધાષપરત પ્રવાસના સમયથી 1 

કલાક અને 15 પમપનટ િછી લઈ જવાની યોજના બનાવવી જોઈએ. 

● પવદ્યાથીઓ દરવાજા 2 માુંથી Hopkins Building માું પ્રવેશ કરશ.ે 

● જો તમન ેCOVID 19 નાું કોઈિિ સુંકેતો હોય અથવા જનેે COVID 19 છે તેના સુંિકષ  કરવામાું આવ્યાું છે, તો કૃિા કરીન ેઘર ે

રહો અન ેતમારાું પનધાષપરત પ્રવેશમાું ન આવો. તમારી એિોઇન્ટમેન્ટ રદ કરવા માટે કૃિા કરીને (tleeds@burltwpsch.org) િર 

Mrs. Leeds નો સુંિકષ  કરો. 

● પબપ્ડુંગમાું પ્રવેશતા તમામ પવદ્યાથીઓ, ફેસ માસ્ક િહેરવ ું આવશ્યક છે 

● જ ેનાક અન ેમોું ને સુંિૂિષિિે ઢાુંકે છે. આ ફેસ માસ્ક તમે જટેલો સમય સ્કૂલ પબપ્ડુંગમાું રહો તે તમામ સમયે િહેરી રાખવ ું 

આવશ્યક છે. તે ઉિરાુંત, અમે એ િિ કહીએ છીએ કે સ્કૂલના પબપ્ડુંગ્સની અુંદર બધા પવદ્યાથીઓ યોગ્ય સોપશયલ પડસ્ટપન્સુંગ 

રાખ.ે 

● પ્રવાસ બાદ બધા પવદ્યાથીઓએ કેમ્િસ છોડી જત ું રહેવ ું આવશ્યક છે. 

 


