
Ajude-nos a tornar os horários de chegada e saída
seguros para todas as crianças e famílias!

Horário para deixar as crianças: 9h10 e 13h
Horários de buscar as crianças: 11h30 e 15h20

Todos os adultos e crianças DEVEM usar uma máscara ou cobertura para o rosto ao chegarem
e saírem.

Se você vier a pé, desça a Carter Street usando a calçada e mantenha-se à direita - caminhando
ao longo da cerca até o portão. Pedimos que todos os pais que acompanharão seus filhos até a
escola entrem em contato com a secretaria principal para informar a equipe escolar. Em
seguida, forneceremos a você o local de chegada/saída.

Se você estiver dirigindo, fique à direita na Carter Ave para a saída ou entrada da criança no
carro. NÃO ESTACIONE OU ANDE a partir das ruas ao redor da escola - incluindo Carter St.,
Carter Ave. ou Livingston St.

Devido à situação atual e à necessidade de manter o distanciamento social e precauções de
segurança, NÃO acompanhe seu filho(a) até a entrada da frente. Não é seguro para crianças e
funcionários, e diminui a velocidade do transporte de carros e ônibus que param em frente à
escola.

Todos os pais que transportam seus filhos em um veículo DEVEM usar a faixa de carros. Os
primeiros três carros vão liberar as crianças. Coloque o cartão com o nome de seu filho(a) no
painel ou na janela do passageiro.

Todos os pais que acompanharão seus filhos até a escola devem informar a secretaria principal
e receberão orientações sobre os procedimentos de entrega e busca.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES:

● Por favor, não entre no pátio de recreio durante a entrega ou busca da criança.
● Tenha cuidado ao dirigir na zona escolar!!
● Não deixe os alunos desacompanhados no pátio da escola ou prédio antes das 9h10,

pois a supervisão de um adulto não está disponível nesse horário.
● Por favor, não estacione em nenhum dos lados do edifício na Carter Avenue. Ela é

usado apenas para deixar ou buscar as crianças. Por favor, mantenha-se na pista da
direita apenas para desembarque, para que os carros possam passar à esquerda.

● Se você precisar estacionar durante o horário escolar, faça-o estacionando na Livingston
Street ou atrás do prédio da escola na Carter Avenue, perto do parque.*



● Os ônibus saem da faixa de ônibus pela Livingston St .; certifique-se de que seu carro
não bloqueie a saída dos ônibus.

● Evite buzinar. Os funcionários trabalham da forma mais rápida e segura possível durante
o desembarque e a coleta. Por favor, respeite nossa equipe e vizinhos, esperando
pacientemente que a fila do carro se mova.

*Livingston St. e Carter Ave. não devem ser usadas para estacionar durante os horários de
entrega ou coleta das crianças.

Se você vai deixar seu filho(a) depois das 9h10, por favor, entre pelo portão da frente na Carter
Street e toque a campainha. Devido aos protocolos de segurança relacionados ao COVID-19, um
funcionário irá cumprimentá-lo na porta, solicitar que você registre a chegada de seu filho(a) e,
em seguida, trará o seu filho para a sala de aula. Para a saúde e segurança de todos, não será
permitida a entrada de visitantes no edifício.

Todos os adultos e crianças DEVEM usar uma máscara ou cobertura para o rosto ao chegarem
e saírem.

Essas medidas existem para que possamos garantir que todos os alunos estejam sempre
seguros! Agradecemos sua cooperação nesses assuntos.


