Sức khỏe và An toàn
(CPAL Sổ tay của ba mẹ)
Sự an toàn và hạnh phúc của con mình rất quan trọng, mỗi gia đình nên hiểu về nội quy của nhà trường.
Xin hãy viết tên (viết tắt) lên mỗi dòng để cho thấy rằng phụ huynh sẽ thực hiện những điều sau. Hãy
nói chuyện với hiệu trưởng nếu phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào.

Giữ bãi đâ ̣u xe an toàn:



Tôi sẽ vào bãi đậu xe của trường từ đường số 8th Avenue (không phải 128th) và đậu xe trong
một chổ chỉ định (không phải cạnh tòa nhà). Tôi sẽ dẫn dắt con tôi bằng cách nắm tay từ xe vào đến
cửa lớp học và tù lớp học ra xe (cửa lớp là nơi tôi ký tên ra vào).



Tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai khác chở con tôi sẽ được biết về các quy định này.
An toàn đưa đón lúc khẩn cấp



Trong trường hợp tôi không thể đón con tôi, tôi sẽ nhờ người được ghi tên trên đơn đăng ký
đến đón. Tôi hiểu rằng trường sẽ không để con tôi đi với bất cứ ai khác! Nếu người đến rước không có
tên trong danh sách, hiệu trưởng sẽ liên hệ với tôi và giữ con tôi cho đến khi người được đăng ký đến.
Tôi sẽ trả $1 cho mỗi phút trễ đến khi tôi đến hoặc người được đăng ký đến.

Sức khỏe, thể chất và tinh thần



Tôi sẽ giữ con ở nhà nếu bé có những triệu chứng sau: sốt, tiêu chảy, chảy nước mũi nặng,
viêm kết mạc (đau mắt đỏ), đau họng, phát ban không rõ nguyên nhân, chảy nước mắt hoặc đỏ, nôn
mửa, sưng hạch, chí, ho dai dẳng.

Tôi sẽ giữ liên lạc để trường có thông tin mới nhất của tôi, số điện thoại khẩn cấp, thông tin y
tế, hồ sơ tiêm chủng, và các thông tin cần thiết khác.

Tôi sẽ cung cấp một số đồ dùng cho bé trong trường hợp khẩn cấp.
Tôi hiểu điều quan trọng là thảo luận với giáo viên hoặc hiệu trưởng để giúp cô hiểu rõ hơn
về sự phát triển và hành vi của con tôi, chẳng hạn như thức khuya, có khách tới thăm, cha mẹ ly thân
hoặc ly dị, cha mẹ xa gia đình, sự gián đoạn trong thói quen, một căn bệnh hoặc người thân trong gia
đình qua đời, một con vật cưng qua đời, vv.
Tên trẻ em __________________________________
Tên phụ huynh _______________________________

Ngày __________________

