
Ebeveynler, Veliler ve 2025 Sınıfı. Hepiniz Hoş Geldiniz! 

Umarım bu bülten ailenize güvenle ulaşır. İzninizle, sizi lisede ilk karşılayan kişi ben olayım. Lisedeki 

eğitim yolculuğu başlarken, sizinle ve öğrencinizle çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız ve 

sabırsızlanıyoruz. Bu bülten, Hopkins School Community (Hopkins Okul Topluluğu) arasında iletişimi 

geliştirmeye yardımcı olması için eğitim yılı boyunca alacağınız bir dizi haber bülteninin ilkidir. “Tarihi 

Kaydet” başlıklı bu bültende, Freshman Orientation program (Birinci Sınıf Öğrenci Oryantasyon programı) 

için tarihler ve bilgiler bulunmaktadır. Ancak, COVID-19 pandemisi göz önünde bulundurulduğunda, 

öğrencilerimizin ve personelimizin sağlık ve güvenliğini korumak için, Freshman Orientation Program 

(Birinci Sınıf Öğrenci Oryantasyon Programı) bu yaz iki ayrı etkinlikte gerçekleştirilecektir. İlk etkinlik, lise 

kampüsünde planlanan yüz yüze küçük grup turları ve 16 Ağustos haftasında SADECE Öğrenciler için 

Grade 9 Administrative Team (9. Sınıf İdari Ekibi) ile bir Soru-Cevap Oturumundan oluşacaktır. Tüm  

öğrenciler, programlanan saatte Hopkins Building'e (Hopkins Binası'na) gelecek ve 2 numaralı kapıdan 

giriş yapacaklardır. Etkinliklerin tarih ve saatleri ile öğrencilerinizin yüz yüze randevularının nasıl 

planlanacağı hakkında bilgi için lütfen bu Bülten'in arka tarafına bakınız. İkinci etkinlik, öğrencilerin ve 

ebeveynlerin/velilerin evlerinden izleyebilecekleri bir sunum olacaktır. Bu sunumda, eğitim yılına 

başlamak için ÖNEMLİ bilgiler ve liseye geçişi kolaylaştıracak bilgiler yer alacaktır. 

 

Bu sunum 1 Eylül tarihine kadar lisenin web sayfasında yayınlanacak ve eğitim yılı boyunca kaynak 

olarak sitede kalacaktır. Lütfen planlanan tur tarihinizi takviminizde işaretleyin. Bu arada, herhangi bir 

sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Güvenli ve mutlu bir yaz 

geçirmeniz dileğiyle. 

 

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

“TÜM Öğrencileri davet ediyoruz!!” 

 

16 Ağustos haftasında planlanan yüz yüze Freshman Orientation Program'ına (Birinci Sınıf Öğrenci 

Oryantasyon Programına) katılmaya davetlisiniz. Yüz yüze planlı randevunuza kaydolmak için lütfen 

www.burltwpsch.org/hs/ adresindeki lise web sayfasına gidin ve randevunuzu seçmek için Haberler ve 

Duyurular başlığı altındaki çevrimiçi Freshman Orientation Program Appointment Selection Google 

Form'unu (Birinci Sınıf Öğrenci Oryantasyon Programı Randevu Seçimi Google formunu) doldurun. Her 

bir oturumda SADECE 50 yer olacaktır. Lütfen randevunuzu seçmek için beklemeyiniz. Oturumdaki yer 

sayısı sınırlıdır. Form 11 Ağustos Çarşamba günü saat 08:00'de kapatılacaktır. Herhangi bir sorunuz 

varsa veya formla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen tleeds@burltwpsch.org adresinden e-posta 

yoluyla veya 609-387-3774, dahili 2001 numaralı telefondan Bayan Leeds ile iletişime geçin. Tur tarih ve 

saatleri için aşağıya bakınız. Teşekkürler! 

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

LÜTFEN OKUYUN - Freshman Orientation Program (Birinci Sınıf Öğrenci Oryantasyon Programı) 

Talimatları: 

● Öğrenciler Program için Hopkins Building'te (Hopkins Binası'nda) buluşacaklardır. 

● Turunuzun olduğu gün, lütfen planlanan randevunuzdan 10 dakika önce orada bulununuz. 

● Lütfen aracınızı Performing Arts Parking Lot'a (Sahne Sanatları Otoparkına) park edin ve sadece 

öğrenciler Hopkins Building'e (Hopkins Binasına) yürüyerek ulaşsın. Öğrenciniz binaya girene 

kadar velilerin kampüste kalması gerekmektedir. 

● Ebeveynler, öğrencilerini planlanan turlarından 1 saat 15 dakika sonra Performing Arts Parking 

Lot'tan (Sahne Sanatları Otoparkından) alacak şekilde plan yapmalıdır. 

● Öğrenciler Hopkins Building'e (Hopkins Binasına) 2. kapıdan gireceklerdir. 

● HERHANGİ BİR COVİD 19 BELİRTİNİZ VARSA veya COVİD 19 olan biriyle temas ettiyseniz, 

lütfen evde kalın ve planlanan turunuza KATILMAYIN. Randevunuzu iptal etmek için lütfen 

(tleeds@burltwpsch.org) adresinden Bayan Leeds ile iletişime geçin. 

● BİNAYA GİREN TÜM ÖĞRENCİLERİN, BURUN VE AĞIZLARINI TAMAMEN KAPATAN 

● BİR MASKE İLE GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. MASKELER OKUL BİNALARI İÇİNDE HER 

ZAMAN GİYİLMELİDİR. AYRICA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN OKUL BİNALARINDA UYGUN 

SOSYAL MESAFEYİ KORUMALARINI İSTİYORUZ. 

● Tüm öğrenciler turdan sonra kampüsten ayrılmalıdır. 


