
Thomas Jefferson Elementary School 
2019-2020 

Student Belongings Distribution  
 
For pickup of student belongings and for returning school library books and 
Armenian and Social Science textbooks, please see below for times and 
procedures: 
 
Wednesday, June 10 
Student LAST name   Time 
A                1:00pm – 2:00pm 
B-F            2:00pm – 3:00pm  
 
Thursday, June 11 
Student LAST name   Time 
G-H           9:00am – 10:00am  
I-L             10:00am – 11:00am  
M               11:00am – 12:00pm 
 
Friday, June 12 
Student LAST name   Time 
N-R            9:00am – 10:00am  
S-T            10:00am – 11:00am  
U-Z             11:00am – 12:00pm  
 

Picking up materials is optional; if you do choose to come please, come on the date 

and time specified above. 

You will be able to pick up materials for all your children at the same time.  We will be 

distributing from the auditorium. There will be a table in the atrium, where you can 

place any library books and school textbooks you are returning. 

If you are leaving GUSD, please return chrome books and hotspots; you can also 

return at the district when you withdraw from the district.   

Report Cards will be mailed home.  

Maintain all safety protocols.  

• Wear a mask/face covering while outside and on campus. 

• Only one adult per family should come. No children please. 



• Do not leave your house if you are ill or have a fever/respiratory symptoms. 

Contact the school via phone call or email instead and we will make different 

arrangements. 

• Please wait in line outside on Fifth Street, 6 feet away from others. There are blue 

markings on the ground.  

• Please make sure you know your child/children’s teachers names.  

Thank you for your patience and understanding. Stay safe! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ուսանողական իրեր ձեռք բերելու և դպրոցական գրադարանի գրքերը,   

Հայերեն և սոցիալական գիտական դասագրքեր վերադարձնելու համար խնդրում 

ենք, տե՛ս ներքևում ժամերի և ընթացակարգերի համար. 

 
Չորեքշաբթի, հունիս 10. 
A                1:00pm – 2:00pm 
B-F            2:00pm – 3:00pm  
 

Հինգշաբթի, հունիս 11 
G-H           9:00am – 10:00am  
I-L             10:00am – 11:00am  
M               11:00am – 12:00pm 

Ուրբաթ, հունիս 12 

N-R            9:00am – 10:00am  
S-T            10:00am – 11:00am  
U-Z             11:00am – 12:00pm  
 

երեխաների իրերը վերցնելը պարտադիր չէ. եթե նախընտրում եք գալ, խնդրում 

ենք գալ վերը նշված ամսաթվով և ժամին: 

Դուք կկարողանաք միաժամանակ վերցնել ձեր բոլոր երեխաների համար:  

Մենք բաժանվելու ենք դահլիճից:  

 

1. Դրսում կլինի սեղան, որտեղ կարող եք վերադարձնել գրադարանային գրքեր և  

2. Հայերեն դասի գրքերը, որոնք ձեր երեխան ունեցել է տանը:  

Եթե դուրս եք գալիս GUSD-ից, վերադարձրեք chrome book-եր և hot spot-երը. 

3. Տարվա ավարտի Ուսանողների հաշվետվության քարտերը կուղարկվեն ձեր 

հասցեին: 

4. Պահպանեք անվտանգության բոլոր արձանագրությունները: 

• Հիշեք, դրսում և դպրոցում ծածկել ձեր բերանը և քիթը դիմակով / դեմքի 

ծածկույթով: 

• Յուրաքանչյուր ընտանիքի համար պետք է գա միայն մեկ անձ: Խնդրում եմ 

երեխաներին մի բերեք: 

• Ձեր տունից դուրս մի՛ գաք, եթե հիվանդ եք կամ ջերմություն / շնչառական 

ախտանիշ ունեք: Փոխարենը կապվեք դպրոցին հեռախոսազանգի կամ էլփոստի 

միջոցով, և մենք կկատարենք տարբեր պայմանավորվածություններ: 

• Խնդրում ենք սպասել շարքին ՝ Հինգերորդ փողոցում, մյուսներից 1 մետր 

հեռավորության: 
 

Շնորհակալություն համբերության և փոխըմբռնման համար: 


