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Thưa Phụ Huynh,
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón tất cả các học sinh trở lại trường. Đã nhiều tháng
rồi chúng tôi mới có đa số học sinh trong khuôn viên trường. Chúng tôi hy vọng sẽ có một năm
học hứng thú. Sau đây là các biện pháp an ninh và an toàn áp dụng cho tất cả những người đi xe
chung (carpool); chúng tôi yêu cầu phụ huynh tuân theo các bảng báo giới hạn tốc độ trong
khuôn viên trường, đi theo đúng lối vào cho xe hơi (đường Midtown Market & Perry Creek). Lối
vào của xe buýt trên đường Perry Creek không phải là lối vào cho xe và sẽ bị chặn bằng côn chỉ
đường (cones). Quý vị nên đưa con đến trường trước 9:10 sáng. Nếu quý vị đến trường lúc 9:15
sáng, quý vị cần phải đậu xe vào chỗ đậu xe trống dành cho khách trong khu vực đi xe chung, và
đến cửa chính để ghi danh với nhân viên nhà trường vì con quý vị đến trể. Vì COVID-19, tất cả
khách viếng trường đều bị cấm không được vào khuôn viên trường. Quý vị không được đậu xe
trong các chỗ đậu xe có dấu hiệu hoặc nơi dành cho xe cứu hoả. Quý vị cũng có thể đậu xe trên
đường Midtown Market và đưa con đến trường. Hãy lưu ý các côn chỉ đường trong hàng chung
xe, dùng để ngăn chận xe rời khỏi hàng, và tránh lái vòng qua xe khi học sinh đang lên xe hay
xuống xe (điều này có thể gây ra tai nạn). Vào buổi chiều, phụ huynh vui lòng lưu ý rằng thời
gian quý vị có thể đón học sinh từ văn phòng của chúng tôi chấm dứt lúc 3:25. Nếu quý vị đến
khuôn viên trường lúc 3:25, quý vị phải vào hàng chung xe để đón con mình, treo thẻ số đi xe
chung trên kính chiếu hậu. Quý vị đừng ra khỏi xe để đón học sinh; chỉ nên đi theo vào hàng
chung xe trên đường Midtown Market & Perry Creek. Những biện pháp này được áp dụng với
chủ động giữ cho học sinh của chúng tôi và con quý vị an toàn khi học sinh lên xe hoặc xuống
xe. Chúng tôi thành thật cảm kích sự hỗ trợ và nỗ lực của quý vị trong vấn đề này trong khi
chúng tôi tìm cách tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả học sinh và gia đình.
Nếu quý vị có điều gì thắc mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng viết thư hoặc gọi nhà
trường. Chúng tôi luôn luôn rất quý trọng ý kiến đóng góp của quý vị. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục
hỗ trợ trong lúc chúng tôi cố gắng trở thành một Học Đường Xuất Sắc (School of Excellence).
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