என்தாவன் 10 முக்கிய குறிப் புகள்
1. மாணவ நிகழ் சசி
் நிரல் (student agenda) தினமும் , வியாழன் அடைடவடய(folder)
வாரம் ஒரு முறயும் தவறாமல் கவணிக்கவும் .இடவ இரண்டும் பபற் றறார்
மற் றும் ஆசிரிடயக்கான முக்கிய தகவல் பறிமாற் று வழி.வியாழன் வரும்
அடைடவயில் பள் ளியில் நடைபபறயிருக்கும் முக்கிய நிகழ் வுகளின்
பதாகுப் பும் , தங் கள் பிள் டளகளின் மாணவ மதிப் பீடும் இைம் பபரும் .
2.நீ ங் கள் பள் ளிக்கு பல வழிகளில் உதவலாம் . இதற் கான தகவடல பள் ளி
அலுவலகத்திறலா, உங் கள் பிள் ளடயின் ஆசிரிடயயிைறமா அல் லது பி.டி.ஏ
குழுவிைறமா பபறலாம் . பி.டி.ஏ குழுவிலும் றசர்ந்து, என்றாவது ஒரு நாள் என்ற
விகிதத்தில் கூை உதவலாம் .இதற் கு ஆங் கில பமாழித்திறன் அவசியமில் டல.
3.பள் ளி இணடயதளமான: http://schools.cms.k12.nc.us/endhavenES என்ற முகவரியில்
பசய் திகள் , ஆசிரிடயயின் மிண் அஞ் சல் , விக்கிபீடியா பக்கங் கடள (மாணவ
வீை்டுப் பாைம் மற் றும் தகவல் கள் இைம் பபருமிைம் ) சரி பார்க்கவும் .ஏபனனில்
அவ் வப்பபாழுது பள் ளி இணடயதளம் றமம் படுத்தப் படுகிறது.
4. உங் கள் மிண் அஞ் சல் முகவரிடயயும் , பதாடலப்றபசி எண்டணயும்
ஆசிரிடயயிைமும் , பள் ளி அலுவலகத்திலும் பதிவு பசய் யவும் .அப் பபாழுதுதான்
நீ ங் கள் வகுப் பு றைாற ா, மாணவ மதிப் பீடு மிண் அஞ் சல் றபான்ற தகவல்
பரிமாற் று தளங் களில் இைம் பபற முடியும் .
5.நீ ங் கள் மாணவருைன் உணவருந்தறவா, பள் ளி ஆசிரிடயடய சந்திக்கறவா
பள் ளி வரும் பபாழுது புடகப் பை சான்றிதழுைன் வரவும் .அடவயின்றி நீ ங் கள்
பார்வடயாளராக பதிவு பசய் ய இயலாது.
6.என்தாவன் உங் கள் பமாழியில் றபச முடியும் :உங் களுக்கு ஆங் கிலம் வசதியாக
இல் லாவிடில் பள் ளி, பமாழிபபயர்ப்பாளர் ஒருவடர உங் களது எல் லா
ஆசிரிடயயுைனான சந்திப் பிற் கும் ஏற் பாடு பசய் யும் .
7.பவர்சுகூல் (power school) இடணயதளத்தில் உள் நுடழகயில் உங் கள் மாணவ
மதிப் பீை்டை ஆன்டலனில் காணலாம் .அதற் கான மாணவ குறியீடுகடள பள் ளி
அலுவலகத்தில் பபறலாம் .
8. பள் ளி காடல 8.15கிற் கு பதாைங் குகிறது.பள் ளி மணி ஒலிக்கும் பபாழுது
உங் கள் பிள் டள வகுப் படறயில் இல் லாவிடில் , நீ ங் கள் உங் கள் பிள் டளயுைன்
பள் ளி அலுவலகம் பசன்று டசன் இன் (sign in) பசய் திை றவண்டும் .
9.நீ ங் கள் உங் கள் குழந்டதயுைன் உணவருந்த விரும் பினால் , அதற் கான
வழிமுடறகடள உங் கள் வகுப் பு ஆசிரியரிைம் றகை்டுப் பபறலாம் .

10. பள் ளி சம் மந்தமான எவ் வித தகவலுக்கும் , றகள் விகளுக்கும் , நீ ங் கள் வகுப் பு
ஆசிரியடரறயா, பள் ளி ஆறலாசகடரறயா
( பள் ளி இடணயதளத்தில் உள் ள
மிண் அஞ் சல் மூலம் ) எவ் வித தயக்கமின்றி பதாைர்புக்பகாள் ளலாம் .
நன்றி

