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Queridas famílias,
Eu estou escrevendo para lhe fornecer informações importantes sobre segurança escolar e
procedimentos.
Para garantir a segurança de nossos alunos e funcionários e a operação ordenada da Escola
Worcester Arts Magnet, todos os pais e responsáveis e outras pessoas que planejam visitar
nossa escola durante o dia escolar devem seguir os procedimentos de check-in / saída. Por
favor, reserve um tempo para rever estes procedimentos de visitação.
Ao chegar ao prédio da escola, todos os visitantes devem assinar o Registro de Visitante na
secretaria da escola antes de prosseguir para qualquer outra parte do edifício. Uma vez
registrado, o visitante receberá um passe de visitante, que deve ser exibido todo o tempo
enquanto o visitante permanecer no prédio da escola. Após a conclusão da visita, o
visitante deve retornar ao escritório do edifício e sair no Registro de Visitante.
As famílias que escolhem que seus filhos participem do programa de enriquecimento pósescola aguardarão na área do escritório principal quando chegarem para buscar seus
filhos. O instrutor levará seu filho para a área do escritório principal e liberará os alunos
dessa área.
Todos os eventos da escola, como o show WOW, o Urban Voices Concert e o Holiday Show,
seguirão um novo protocolo para os participantes. Uma mesa para registro será colocada
em frente da secretaria. Todos os visitantes para a apresentação farão o registro e
seguirão diretamente para o ginásio.
Dispensar o seu filho depois de um evento de toda a escola, como o show do WOW, o
Urban Voices Concert e o Holiday Show agora seguirão um novo protocolo que garantirá a
segurança de todos os alunos. Quando o programa terminar, os alunos serão dispensados
do ginásio para a sala de aula com o professor. As famílias são solicitadas a permanecer
sentadas no ginásio enquanto os alunos estão saindo. Nós não iremos mais dispensar os
alunos aos pais da sala de aula. Os pais que desejarem pegar seus filhos da apresentação
devem enviar uma notificação por escrito para a escola na manhã da apresentação. Esses
pais permanecerão no ginásio e aguardarão o escritório chamar seu filho de volta ao
ginásio para ser liberado. Os pais, então, assinam com um membro da equipe da escola
que está no ginásio.

Claro que você também é capaz de mandar seu filho para casa por sua rotina regular de
liberação. Se seu filho está indo para casa por sua rotina regular, por favor, espere no
ginásio até que todos os alunos tenham saído. Um anúncio será feito para ajudar nessa
transição.
Obrigado pela sua cooperação enquanto implementamos essas novas rotinas. A segurança
de nossos alunos é a nossa prioridade e estamos confiantes de que essas novas rotinas
aprimorarão nossos atuais procedimentos de segurança.
Por favor, não hesite em contactar-me se você tiver alguma dúvida.
Atenciosamente,
Sra Scanlon
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