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Informações sobre Chegada, Demissão e Padrão de Tráfego

A chegada começa às 8h. Os alunos não são permitidos no prédio até este momento. Para carona, os carros
entram e saem da propriedade usando a entrada na extrema direita do prédio. Os carros devem dirigir em
linha reta e seguir o fluxo do tráfego. A entrada da frente é reservada apenas para ônibus e estacionamento
de funcionários. Os alunos do Carpool continuam sendo deixados e apanhados na porta do refeitório. De
manhã, os alunos caminhantes também entram no prédio pela porta do refeitório.

A MENOS QUE INDICADO POR NOSSO GUARDA, POR FAVOR, NÃO CORTE ATRAVÉS DOS CONES DE
TRÂNSITO PARA CORTAR O PADRÃO DE CONDUÇÃO. ISSO NÃO É SEGURO E PODE CAUSAR

TRÁFEGO DESNECESSÁRIO.

Ao entrar no estacionamento da escola, os carros são direcionados para passar pelo portão dos fundos, virar
à esquerda e seguir pela cerca (com o playground à sua direita) até o final do asfalto. Neste ponto, os carros
são direcionados para fazer uma curva em U e voltam ao longo do prédio (com o prédio à sua direita). Os
motoristas então dirigem de volta pelo outro lado do portão e seguem o fluxo do tráfego em direção à porta do
refeitório e saem em direção à Central Street. Todos os carros precisam virar à direita na Central Street. Não
serão permitidas curvas à esquerda. Por favor, veja o diagrama abaixo para esclarecimentos.

É extremamente importante que os alunos entrem e saiam de seus carros sem assistência. Os motoristas
precisam ficar em seus carros o tempo todo. Isso garantirá que os carros passem pela pista de carona em
tempo hábil e promoverá mais segurança para todos! Sua ajuda com isso é extremamente importante e
apreciada!

A demissão começa no nosso segundo sino às 14h45. Todos os caminhantes são dispensados   na frente do
prédio. O jardim de infância, grau 1 e grau 5 são dispensados   pela porta da frente mais próxima do tribunal.
Grau 2, grau 3 e grau 4 são dispensados   pela porta da frente no meio do prédio.

Observe ~ porque nosso padrão de tráfego direciona os carros atrás de nosso prédio perto do playground, por
motivos de segurança, é FORTEMENTE DESENCORAJADO ter alunos reunidos no playground perto dos
horários de chegada e saída.

Obrigada!
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