LỰA CHỌN CHO SỰ RA VỀ
* Lựa chọn 1: Xe buýt – Giáo viên hay các nhân viên của trường sẽ dẫn các học sinh
ra xe buýt. Các em phải biết đi bộ từ trạm xe buýt về nhà một mình. Xin vui lòng lưu
ý rằng tài xế xe buýt không biết em nào sẽ ngừng ở đâu. Các em phải biết chỗ nào các
em phải xuống xe buýt.

* Lựa chọn 2: Đi bộ/ Xe đạp- Giáo viên sẽ dẫn các em học sinh đi theo lối đi bộ
trong phạm vi của trường (giữa bảng ngừng lại ở ngoài đầu bãi đậu xe và ngọn đèn
đường ở cuối bãi đậu xe). Từ đó các em sẽ đi bộ VỀ MỘT MÌNH trên vỉa hè của
đường Blackhawk đến nhà. Sẽ không có người hướng dẫn qua đường ở góc đường
Wolcott Park và Blackhawk.
Nếu cha mẹ muốn đón con em mình ở bảng ngừng ngay cổng trường:
-

Các em sẽ không được phép bỏ hàng để đi với phụ huynh cho đến khi ra khỏi khu
vực của trường. Cha mẹ phải đướng chờ ở giữa bảng ngừng ở cuối bãi đậu xe và
ngọn đèn đường.
Phụ huynh có thể đậu xe ở bãi đậu xe được cho phép. Nếu có không còn chỗ thì
phải đậu ở ngoài khu vực của trường.
Phụ huynh không được ngừng lại ở trên đường Blackhawk để đón các em lên xe.

* Lựa chọn 3: Chăm sóc trẻ em/nhà giữ trẻ- Học sinh sẽ được dẫn ra xe của nhà giữ
trẻ. Xin vui lòng cho biết tên của nhà giữ trẻ.

* Lựa chọn 4: Về bằng xe hơi - Lớp: Mẫu giáo, 2, 3 và 4 - học sinh sẽ chờ ở nhà ăn
của trường và ngồi theo khối lớp để chờ được đónvề. Phụ huynh sẽ phải theo sự
hướng dẫn đón con em mình theo bản đồ kèm theo. Qúy vị phải có bảng tên để đón
con em mình-không xét trường hợp đặc biệt nào. Nếu qúy vị không có bảng tên, thì
phải đậu xe và vào văn phòng để đón con em mình. Xin lưu ý rằng, nếu qúy vị vô văn
phòng đón các em thì qúy vị phải chờ đến 3:30 pm.

* Lựa chọn 5: Về bằng xe hơi - Lớp mầm và lớp một và anh chị em cũng như
về chung xe. Các em học lớp mầm và lớp một cũng như có anh chị em học trong
trường , sẽ chờ ở khối lớp một để được đón về. Phụ huynh phải theo sự hướng dẫn
đón các em như trong bản đồ kèm theo. Qúy vị phải có bảng tên để đón các em.
Không xét trường hợp đặc biệt nào. Nếu qúy vị không có bảng tên, qúy vị phải vào
văn phòng đón các em. Xin lưu ý, khi vào văn phòng đón các em, qúy vị phải chờ đến
3:30 mới được đón.
Các thay đổi cách đón học sinh phải được viết bằng thư. Xin gửi đến cho giáo
viên của con em qúy vị. Thư cần có tên học sinh, lớp, số điện thoại, ngày thay đổi và
cách đón con em qúy vị, và chữ ký. Xin cho biết thay đổi tạm thời hay thay đổi cách
đón vĩnh viễn, và cho ngày rõ rang. Trong trường hợp khẩn cấp, xin gọi và nói chuyện
trực tiếp với nhân viên của trường (xin đừng để lại lời nhắn hay điện thư vì giáo viên
có thể không kịp nghe lời nhắn và đọc điện thư). Để an toàn cho các em, chúng tôi
cũng xin qúy vị hạn chế thay đổi cách đón các em.
Trường hợp đón con em qúy vị về sớm, qúy vị phải đón các em trước 2:30 pm.
Điều này không nên xảy ra thường xuyên vì nó sẽ làm các em mất các giờ học. Chỉ có
những người có tên trong bảng ghi danh màu trắng mới có quyền đón học sinh.
Để an toàn cho học sinh, nhân viên văn phòng chỉ phát bảng tên để đón học sinh cho
phụ huynh/người giám hộ (xin mang chứng minh nhân dân). Xin đừng đến lấy bảng
tên trong giờ vô học hay lúc ra về.

