Agosto de 2019
Queridas famílias da paróquia ocidental,
Esta carta é para informar sobre os padrões e rotinas de transporte para o ano
letivo de 2019-2020.
O campus da Paróquia Ocidental é limitado em tamanho e um início e fim
eficientes de cada dia exigem que todos trabalhemos juntos. A maneira mais
segura é fazer com que os alunos andem no ônibus escolar. O padrão de
tráfego detalhado abaixo permite que todos os alunos saiam com segurança
para uma calçada adjacente à escola e entrem ou saiam do prédio da escola.
Como mencionado acima, o transporte de ônibus é altamente recomendado,
pois é o modo de transporte mais seguro e eficiente. Por favor, devolva os
pedidos de ônibus para a Coordenadora de Transportes, Kathleen Verga o
mais rápido possível, para que as rotas possam ser revisadas para número de
alunos, busca oportuna, chegada da escola e retorno para casa à tarde. As
rotas de ônibus para o ano letivo de 2019-2020 estarão no site em breve,
www.gloucesterschools.com. As famílias escolhidas podem se inscrever
para que seu filho pegue o ônibus para a O'Maley ou a Gloucester High
School na tarde de segunda-feira, 16 de setembro, preenchendo o seguinte
formulário, https://forms.gle/eevrxz7FjVgVes2e8.
O design da escola não oferece áreas para os pais estacionarem durante a
chegada ou a saída. Nenhum carro dos pais deve ser estacionado no
estacionamento ou na entrada da escola durante a chegada ou saída. A
utilização da faixa de pedestres em frente à escola durante a coleta diminui a
segurança, pois a equipe está focada em encher e sair de carros com
eficiência. O estacionamento no cemitério é uma violação das ordenanças da
cidade e, portanto, o cemitério não deve ser usado.
A entrega começa às 8h35 e às 8h50, quando os alunos entram na escola.
A saída é às 15:00.Por favor, não chegue antes das 14h55, se estiver
estudando. A dispensa é concluída entre 15h14 e 15h17 todos os dias,
portanto, chegar antes das 15h não muda o horário para melhor e é
uma preocupação de segurança, já que bombeiros e policiais não podem
se aproximar da escola no caso de uma emergência. Os ônibus têm

prioridade na entrada da garagem e precisam ser capazes de acessar o
circuito do barramento. De acordo com a carta do Dr. Safier, as ordenanças
de Gloucester City não exigem que a esquerda entre ou saia da
propriedade da escola das 14h45 às 15h15. E apenas estacionamento ao
vivo (o motorista não pode sair de carro) apenas no lado norte da
Concord Street. Isso significa que as únicas opções de demissão são a linha
de coleta e os ônibus. Não há fila para pedestres, pois poucos estudantes
moram em áreas com calçadas que lhes permitam ir para casa com
segurança. Não deve haver estacionamento na Concord Street ou na Essex
Avenue, pois, por ordenança da cidade, o estacionamento é ilegal nessas
estradas. Se o seu carro estiver estacionado em uma dessas estradas, ele
poderá ser multado e rebocado.
Um lembrete importante: TODAS as alterações na demissão do aluno
DEVEM ser enviadas por escrito. Não serão realizadas chamadas depois
das 14h30 para alterar a dispensa, pois o final do dia está ocupado e as
mensagens para a sala de aula prejudicam as instruções.
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