2nd September 2019
GATE BARRIERS SYSTEM FOR LSG PRIMARY
Dear Parents
To maintain our procedure for safe collection of all pupils at the end of the school day, we will be applying
the school gate barriers’ security procedures to be used by adults who are approved to collect pupils from
school.
We would like to inform you that the following procedures will be followed from the beginning of next term:
1. Collection/gate to be checked only on entry.
2. Expected entry pass checks - Random check-ups for parents/carers and staff as they enter at the
start and end of the school day.
3. During the school day, when barriers are down, all parents/carers are expected to show their
Collection / Gate passes upon entry.
Collection from after-school activities operates in the same way, with the authorised adult collecting pupils
from the activity teacher by showing their collection/gate pass.
The school barriers will be opened everyday during the following timings:
Morning
Sunday –Thursday

7:10 - 7:40

Afternoon
Sunday – Wednesday
Thursday
FS1 Sunday-Thursday

1:50 - 2:20
1:40 - 2:10
12:30- 13.00

After school clubs’ days:
Monday – Wednesday

2:50 – 3:20

If you need to collect your daughter during the school day, or are collecting your daughter late at the end
of the school day, the collection/gate pass must be shown to the Police on the Police gate and to reception
staff.
Your daughter’s safety is always our first priority and we thank you, in advance, for your support of this
system to maintain the security of all pupils.
Yours sincerely,

MS. DEBRA FORSYTH
Principal

MRS. BARBARA HEATON
Head of Primary

 2سبتمبر 2019
السادة أولياء أمور طالبات القسم االبتدائي الكرام،

نظام حواجز بوابة مدرسة لطيفة االبتدائية

للحفاظ على إجراءات السالمة المتبعة في المدرسة عند اصطحاب جميع الطالبات في نهاية الدوام المدرسي ،سنقوم بتطبيق إجراءات األمان الخاصة
بحواجز بوابة المدرسة ليتم استخدامها من قبل المخولين باصطحاب الطالبات من المدرسة.
بدءا من بداية الفصل الدراسي الثاني:
نود إعالمكم أنه سيتم اتباع اإلجراءات التالية ً
 .1التدقيق على بطاقات اصطحاب الطالبات الخاصة باألهل أو المسؤولين عن الطالبات عند دخول أي سيارة إلى المدرسة في أي وقت خارج
مواعيد االصطحاب المحددة أدناه.
 .2التدقيق العشوائي على بطاقات اصطحاب الطالبات الخاصة باألهل أو المسؤولين عن الطالبات وبطاقات التعريف الخاصة بالموظفين عند
دخولهم إلى المدرسة إما في بداية اليوم الدراسي أو نهايته.
عند اصطحاب الطالبات من النوادي التي تقام بعد الدوام المدرسي نرجو اتباع النظام المذكور سابقاً ،باإلضافة إلى إظهار البطاقات للمعلمات المسؤوالت

عن النوادي.

ستكون حواجز البوابة مفتوحة يومياً خالل األوقات التالية؛ يرجى العلم أنه قد ُيطلب منكم إظهار بطاقات االصطحاب في هذه األوقات كجزء من عملية
التدقيق العشوائي:
فترة الصباح

األحد – الخميس

فترة بعد الظهر

7:40 – 7:10

األحد – األربعاء

2:20 – 1:50

الخميس

2:10 – 1:40

المرحلة التأسيسية األولى ،األحد – الخميس
األيام التي تقام خاللها األندية بعد الدوام المدرسي

اإلثنين – األربعاء

13:00 – 12:30
3:20 – 2:50

في حالة رغبتكم في اصطحاب ابنتكم خالل اليوم أوفي حالة التأخر عن موعد انتهاء اليوم المدرسي عليكم إظهار البطاقة للشرطي المتواجد عند البوابة
وإلحدى موظفات االستقبال.
نشكركم مسبقاً على دعمكم في الحفاظ على هذا النظام ألن سالمة بناتكم هي دائماً أعلى أولوياتنا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

اآلنسة ديب ار فورسايث

مديرة المدرسة

السيدة بارب ار هيتون

رئيسة القسم االبتدائي

