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August 2019 

Dear Parents, 

As we strive to make our campuses as safe and secure as they can be, the staff and I would like to remind 
you of the steps we have taken to achieve that end, and to ask for your cooperation to help with the 
enforcement of our procedures. 

• We require that all parents and other visitors to our campus stop at the school office to sign in and
obtain a visitor’s badge.  We ask that parents and visitors check out and return the badge when they
leave our campus.  Through adherence to these procedures, we will always know that all adults on
campus are accounted for and legitimately there.

• We ask that children be dropped off in the morning no earlier than 7:45 am.  We must insist that
adults do not enter campus or walk their children to class.  If you would like to talk to a teacher before
school starts, please make prior arrangements and then check in at the office for a visitor’s badge.

• We require that children be picked up promptly at dismissal time and at the dismissal gate so that no
children are left on the school grounds after school unless they are part of a supervised activity.
Students should not be left unsupervised and running around the front of the school.  Parents need to
promptly leave after they have picked up their child at dismissal.  Again, if there is a need to see a
teacher, please check in with the office first.

We know that what we are asking may be inconvenient, but our intention is not to make parents feel 
unwelcome at our school.  We just want to ensure, to the best of our ability, your children’s safety while 
they are at school.  Unfortunately, society today makes such precautionary measures necessary.  
Fortunately, you can assist us in making sure our school is the safest it can be.  Please feel free to continue 
to volunteer in your children’s classrooms, conference with your children’s teachers, and be just as active 
as you want to be in the life of our school, while helping to ensure the safety of all children by following 
the above procedures. 

Sincerely, 

Judy Hession 

Judy Hession 
Principal 
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Օգոստոս 2019 

Սիրելի ծնողներ, 

Ես և դպրոցի անձնակազմը անում է ամէն ինչ, որպեսզի մեր դպրոցի աշակերտները ապահով 
լինեն և պաշտպանված զգան: Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել այն քայլերը, որ մենք կատարում ենք 
այն ապահովելու համար: 

• Մենք պահանջում ենք, որ բոլոր այցելուները, հյուրերը և ծնողները մտնեն դպրոցի
գրասենյակ և անցաթուղթ ստանան մինչև ներս մտնելը: Խնդրվում է անցաթուղթը
վերադարձնել դպրոցի գրասենյակ, երբ դուրս եք գալիս, որ մենք իմանանք թե քանի
մարդ է այցելում մեր դպրոց:

• Խնդրում ենք, որ երեխաներին դպրոց չբերեք առավոտյան ժամը 7:45-ից շուտ: Ոչ մի
ծնող չպետք է իր երեխայի հետ դպրոց մտնի: Եթե ուզում եք ուսուցչի հետ խոսել, եկեք
գրասենյակ և անցաթուղթ վերցրեք կամ էլ նախորոք պայմանավորվեք ուսուցչի հետ:

• Մենք պահանջում ենք, որ բոլոր երեխաներին դպրոցից վերցնեք ճիշտ ժամին ու ճիշտ
դռնից, որ ոչ մի երեխա դպրոցի բակում չմնա:  Դասերից հետո չի թույլատրվում
երեխաներին վազել դպրոցի շուրջ և դպրոցի դռան դիմաց:  Ծնողներին խնդրում ենք
դասերից հետո երեխաների հետ անհապաղ  տուն գնալ:  Աշակերտները  չեն կարող
դպրոցում մնալ դասերից հետո քանի որ  նրանց հսկող չկա: Մեկ անգամ ևս հիշեցնում
ենք, եթե ուզում եք ուսուցչին տեսնեք, ուղղարկեք  նրանց  էլեկտրոնային նամակ կամ
էլ եկեք դպրոցի գրասենյակ:

Մենք գիտենք, որ շատ բան ենք պահանջում ձեզնից, և չենք ուզում ձեզ հեռու պահել դպրոցից, 
բայց սա անհրաժեշտ է ձեր երեխաներին ապահով և անվտանգ պահելու համար: 
Դժբախտաբար այսօրվա հասարակությունն է որ մեզ ստիպում այսպիսի ջանքեր թափենք: 
Բարեբախտաբար  դուք կարող եք մեզ օգնել որ մեր դպրոցը ապահով լինի: Խնդրում ենք  ձեզ 
շարունակել ձեր երեխայի դասարանում օգնել, ուսուցիչների հետ աշխատել և միանալով մեզ 
բոլորս միասին կապահովենք անվտանգությունը  դպրոցում: 

Անկեղծորեն, 

Ջուդի Հեշշն 
Դպրոցի տնորեն 
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Agosto del 2019 
 
Estimados padres, 
 
A medida que nos esforzamos a mantener nuestros planteles tan seguros y sin peligros como deben de ser, al 
personal y a mí nos gustaría recordarles de los pasos que nosotros hemos tomado para poder lograr ese fin, y 
pedirles su cooperación para ayudar a enfocar el cumplimiento de nuestros procedimientos. 
 
• Nosotros requerimos que todos los padres y otros visitantes al plantel, primero pasen a la oficina a firmar y 

obtener su etiqueta de visitante.  Les pedimos que tanto padres como visitantes se registren y regresen su 
etiqueta de visitante cuando salgan del plantel.  A través de adherirse a estos procedimientos nosotros sabremos 
de esa manera que todos los adultos en el plantel serán contados legítimamente. 

 
• Nosotros requerimos que los niños sean traídos en las mañanas no más temprano que las 7:45 AM.  Nosotros 

debemos de insistir que los adultos no entren al plantel o que caminen a sus niños hasta a la clase.  Si usted 
desea hablar con un maestro antes que las clases comiencen, por favor haga arreglos previos y entonces 
regístrese en la oficina para obtener una etiqueta de visitante. 

 
• Nosotros requerimos que los niños sean recogidos tan pronto sea la hora de salida y en la puerta de salida, de tal 

manera que así ningún niño se quede en los terrenos de la escuela después de las horas de clases; al menos que 
sea parte de una actividad supervisada. Los estudiantes no deben dejarse sin supervisión y en funcionamiento 
alrededor del frente de la escuela.  Los padres necesitan que irse rápidamente después que han recogido a sus 
hijas después de la escuela.  De nuevo, si hay alguna necesidad de hablar con un maestro, por favor registrarse 
en la oficina primero. 

 
Nosotros sabemos que lo que les pedimos, tal vez, sea inconveniente, por nuestra intención no es hacer sentir a los 
padres no bienvenidos en nuestra escuela.  Nosotros solamente queremos asegurarnos, a lo mejor de nuestras 
habilidades, la seguridad de sus niños mientras ellos se encuentren en la escuela.  Desafortunadamente, la sociedad 
de hoy, hace todas estas precauciones necesarias para hacer nuestra escuela lo más segura que pueda ser.  Por favor 
de sentirse libre a continuar ofreciendo sus servicios de voluntaria/voluntario en los salones de sus niños, a 
mantener conferencias con los maestros de sus niños y ser precisamente los más activos que usted quiera ser en la 
vida de nuestra escuela, mientras usted está ayudando a asegurar la seguridad de todos los niños por medio de 
seguir los procedimientos ya mencionados. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Judy Hession 
Principal 
 




