
 اسی دبیرستان براود ران اطالعات روز عک 
 

 پرتره: دانش آموزان پایه نهم ، دهم و یازدهم اسی عکروشهای 
 براساس نام خانوادگی دانشجو تنظیم می شود. آموزی پرتره دانشعکاسی زمان و تاریخ  •
 Darnell.Barbour@lcps.org یا آقای باربور به آدرس  h.Dyer@lcps.orgSara اگر سوالی دارید ، با خانم دایر به آدرس  •

 تماس بگیرید.
 حضور یابند. به موقع  ساعت های مقرر شدهن باید برای اآموز دانش •
کارکنان دانش آموزان را   ی ازوارد شوند ، و یک B-4پارکینگ در محل استادیوم خواهد بود و دانش آموزان باید از طریق درب  •

 برمی گردند.  استادیوم  خارج می شوند و به A-8 درب خروجی به سالن اجتماعات هدایت می کند. دانش آموزان از طریق
ساختمان  برای حضور دربهداشتی ، بررسی درجه حرارت و استفاده از ماسک  اسکرینینگدانش آموزان ملزم به انجام یک  •

 ستند. ه
 را حفظ خواهند كرد.شش فوت  فاصله اجتمایعدانش آموزان پس از ورود به ساختمان  •
 د و دانشجویان به داخل و خارج هدایت می شوند.گرفته می شو در سالن اجتماعاتعکاسی پرتره  •

 
 ،  Lifetouch  سوی پرتره ازعکاسی روز  نکات قابل توجه

ما است. ما می خواهیم برای اطمینان از که از آنها بازدید می کنیم ، اولویت اصلی  سالمتی ، ایمنی و رفاه همه افراد در مدارسی

ی پیشرفته ای را که برای روز  بهداشتاز پروتکل های  برای دانش آموزان ، برخی عکاسیهداشت و ایمنی ایستگاه های ب

 پرتره اجرا می کنیم با شما به اشتراک بگذاریم. 
 

، به  LifeTouchو تماشای ویدیویی از روش های جدید پرتره عکاسی روز  ورد پروتکل های ایمنی برای کسب اطالعات بیشتر در م

 کنید. مراجعه  ایتوب ساین 
 

 پیشرفته زیر توجه خواهید کرد: بهداشتیرعایت موارد در روز پرتره به پروتکل های 
 می شود. بکار برده در ابتدا و انتهای روز بر روی کلیه مواد و تجهیزات تنظیم شده  دستمال مرطوب و اسپری  •
 بکارگرفته میشوند.با دستکش   در حین عکاسی ، تجهیزات مورد استفاده  •
 دوربین و مناطق با لمس باال در دوربین استفاده می شود. لنزتمال مرطوب الکلی از قبل مرطوب شده در دس •
 مرتب ضدعفونی خواهد شد.در طول روز همکاران ما دست  •

 خواهیم کرد تا طرحی متناسب با نیازهای مدرسه ایجاد کنیم.  همکاریمهمتر از همه ، ما با شما 
 

روی ما حساب کنند. ما  سد ، خانواده های شما می توانند برای ثبت خاطرات سالحتی اگر امسال روز پرتره کمی متفاوت به نظر بر

. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پروتکل های ایمنی روز پرتره و تماشای ویدیویی از روش  استقبال میکنیماز دیدن شما 

 مراجعه کنید. LifeTouchه وب سایت بهای جدید ، 
 

 

ستان بر س ور آدر  اود رانود و خروج به دبیر  
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 به برنامه زیر دقت کنید 
 

مانبندی روز عکاس برنامه ز   

 

 

 

9th Grade Picture Schedule 
Monday – Day 1 (9/21/2020) 

10th Grade Picture Schedule 
Monday – 1 (9/21/2020) 

11th Grade Picture Schedule 
Monday – Day 2 (9/28/2020) 

یی نام تیب حروف الفبابه تر 
 واد خان

 
گ  Time 

لفبایی نام وف ابه ترتیب حر 
 
 

 خانوادگ

 

Time 
لفبایی نام وف ابه ترتیب حر 

 
 

 Time خانوادگ

 
AB-BAB 9:30 AM AB-ANI 1:00 PM AB-BAK 9:30 AM 

BAG-BRA 9:45 AM 
 

ANY-BES 1:15 PM BAL-BUZ 9:45 AM 

 
BRE-COF 10:00 AM BID-DAI 1:30 PM BYR-DEN 10:00 AM 

 
COL-DUN 10:15 AM DAV-FRI 1:45 PM DON-GAR 10:15 AM 

 
ESP-GUE 10:30 AM GAD-HIL 2:00 PM GRA-KAF 10:30 AM 

 
GUI-JAC 10:45 AM HIN-KO 2:15 PM KAL-LEM 10:45 AM 

 
JACO-LAT 11:00 AM KOP-MAN 2:30 PM LEV-MCD 11:00 AM 

 
LAW-MAS 11:15 AM MAR-MUR 2:45 PM MCH-NGU 11:15 AM 

 
MAT-NAI 11:30 AM NAB-QAS 3:00 PM NIC-PIT 11:30 AM 

 
NAM-PET 11:45 AM QUR-SAR 3:15 PM POL-ROS 12:00 PM 

 
PHI-ROD 12:00 PM SAS-SUN 3:30 PM RUS-SMA 12:30 PM 

 
ROJ-SIS 12:15 PM 

 
SUT-VID 

 
4:00 PM SMA-THO 12:45 PM 

 
SME-VEL 12:30 PM 

 
VIE-Z 

 
4:30 PM THOR-WRI 12:30 PM 

 
VEN-Z 12:45 PM 

  
YAN-ZUR 12:45 PM 

 

 

 

 

 

 


