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Sevgili Millbridge Aileleri, 
 
Geçen hafta Cub Corner'da bahsettiğimiz gibi, ailelere 26 Mayıs Salı - 28 Mayıs 
Perşembe günleri için özel zaman pencereleri bulunan materyalleri alma fırsatı 
sunuyoruz. Öğrenci materyallerinin alınması yanı sıra, sahip olduğunuz tüm kütüphane 
kitaplarını ve sınıf materyallerini iade etmenizi istiyoruz. Ek olarak, uzaktan eğitimin 
birinci aşamasından gelen kağıt paketler derecelendirme ve devam amacıyla 
gönderilmelidir. Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyiniz. 
 
Malzeme Alma / Paket İade Prosedürleri 
Lütfen materyallerin alınması ve iadesi ile ilgili önemli bilgileri içeren aşağıdaki bilgileri 
inceleyin. 
 

● Maske takmak mecburidir. 
● Aracınızı sadece ana otoparka park ediniz. Otobüs döngüsü ve kafeterya 

otoparkları kapatılacak. 
● Giriş park yerine en yakın kafeterya kapısında olacaktır (spor salonu yakınında). 

Bir işaret olacaktır. 
● Sırada dururken 1.5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun (nerede duracağınızı 

belirtmek için dizilmiş koniler olacaktır). 
● Kapıdaki personele çocuğunuzun adını ve öğretmenin adını verin. 
● Bir kütüphane kitabını iade ediyorsanız, kitabı “Kütüphane Kitapları” etiketli girişin 

yanındaki kutuya bırakınız. 
● Kağıt paketler ve sınıf malzemeleri pencereler boyunca uygun kutuya 

yerleştirilmelidir. 
○ Kutuların üzerinde çocuğunuzun öğretmenin ismi yazacaktır. 
○ Kutu işaretleri renk kodlu olacaktır 

■ Okul Öncesi: Beyaz 
■ Anaokulu: Pembe 
■ 1. Sınıf: Sarı 
■ 2. Sınıf: Mavi 

● Kafeteryada durmak için belirlenmiş yerler olacak. 
● Çocuğunuza ait eşyaların bulunduğu çantalarını çıkışta bir masadan alacaksınız. 

Çantalar, alabileceğiniz bir masaya yerleştirilecek. Eğer geri aldığınız ilaç varsa, 
geri dönüşünü kabul eden bir form imzalayacaksınız. 

● Yan otoparka en yakın kapıdan çıkın (ağaçların oldugu tarafa doğru). 
● Lütfen sosyal mesafeyi koruyun. 



Henüz tamamlanmadı iseniz, öğrenci materyallerinin alınmasıyla ilgili  anketi 
tamamlamak için lütfen buraya tıklayın. Eşya almasanız bile lütfen anketi tamamlayın. 
 
İlaç İadesi 
Çocuğunuzun şu anda okulda ilaçları, bir Epi-pen'i veya bir inhaleri (soluk aldırma 
cihazı) varsa, aşağıdaki alma tarihlerinde olacaktır. Çocuğunuzun malzeme torbasını 
aldığınızda alma işlemini onayladığınızı belirten imzalamanız için bir form olacaktır. 
Materyalleri ALMAMAYI seçerseniz, hemşire bu öğeler hakkında sizinle iletişime 
geçecektir. 
 
Malzeme Alımı / Paket İade Tarihleri 
Öğeleri alıp bırakabileceğiniz gün için lütfen aşağıdaki listeye inceleyiniz. 
 

26 Mayıs Salı 
9:00 - 10:00 A ile başlayan soyadı 
10:15-11:15- B ile başlayan soyadı 
11:30-12:30- C ile başlayan soyadı 

1:00-2:00- D-E ile başlayan soyadları 
 

27 Mayıs Çarşamba 
9:00-10:00 F-G ile başlayan soyadları 

10:15-11:15- H-J ile başlayan soyadları 
11:30-12:30- K-L ile başlayan soyadları 

1:00-2:00- M ile başlayan soyadı 
 

28 Mayıs Perşembe 
9:00-10:00 N-Q ile başlayan soyadları 

10:15-11:15- R-S ile başlayan soyadları 
11:30-12:30- T-V ile başlayan soyadları 
1:00-2:00- W-Z ile başlayan soyadları 

 
 
Kütüphane Kitapları 
Bayan Reasso ve Bayan Howard, iade edilmesi gereken okul kütüphanesi kitapları 
hakkında ailelere bilgi gönderecek. Hangisi kütüphane kitabi emin değilseniz lütfen buna 
dikkat edin, okul kütüphanesi kitaplarının arkasında barkod etiketi bulunur. 
 
 
 

https://forms.gle/aTof21GLxUPRGiAH9
https://forms.gle/aTof21GLxUPRGiAH9


Arabadan İnmeden Malzeme Bırakma 
3 Haziran'da planlanan araçla malzeme bırakma servisi olacaktir. İade prosedürleri 
hakkındaki bilgiler bir sonraki Cub Köşemizde paylaşılacaktır. 
 
Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen mboffice@delranschools.org 
adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 
 
Eğitimdeki ortaklarınız, 
 
Bayan Lowe ve Bay Blenderman 
 


