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Kính Gởi Quý Phụ Huynh/Giám Hộ,  

 

Do những sự cố gần đây về bạo lực xảy ra tại các trường học trong cả nước, chúng tôi cần phải 

đề ra những biện pháp an toàn mới tại các địa điểm Head Start của chúng tôi. Bắt đầu từ thứ ba 

ngày 2 tháng 4 năm 2013, thủ tục mới về giờ vào học/tan học sẽ được thi hành tại Nhà Trẻ Head 

Start Trinidad. Thủ tục này được đề ra vì sự an toàn của tất cả trẻ em. 

 

Trẻ em sẽ xếp hàng ngoài sân trước đây là bãi đậu xe bên cạnh khu vực sân chơi ngoài sau tòa 

nhà vào lúc 8:30 sáng. Ký tên vào cửa sẽ diễn ra ngoài sân trường. Xin vui lòng chờ đợi với con 

của quý vị cho đến khi giáo viên đưa lớp vào trong tòa nhà. Nếu con của quý vị đến trễ, một 

nhân viên sẽ tiếp đón quý vị tại cửa khi quý vị ký tên vào. Các nhân viên sẽ dẫn con quý vị đến 

lớp học của em. 

 

Trẻ em sẽ xếp hàng ngoài sân trước đây là bãi đậu xe bên cạnh khu vực sân chơi ngoài sau tòa 

nhà vào lúc 3 giờ chiều. Ký tên ra về sẽ diễn ra ngoài sân trường. Sau khi kết thúc giờ rước trẻ, 

trẻ em còn lại chưa được phụ huynh đến rước sẽ được đưa đến phòng chờ đợi bên trong trường 

với sự trông chừng của một nhân viên. Khi có người đến rước, nhân viên này sẽ xác nhận người 

rước cũng như chụp hình thẻ căn cước nếu người này không có tên trong hồ sơ. Sau khi đã xác 

minh thẻ căn cước, con quý vị sẽ được cho về với người đến đón. Xin hãy bảo đảm rằng danh 

sách những người đến rước con của quý vị được cập nhật.  

 

Nếu muốn rước trẻ về sớm vào buổi chiều thì quý vị hãy báo cho giáo viên biết vào buổi sáng. 

Khi đến rước con về sớm, tại cửa ra vào quý vị sẽ được yêu cầu cho biết tên của quý vị, tên và số 

phòng của con quý vị. Một nhân viên sẽ dẫn con quý vị đến cửa cho quý vị rước. 

 

Mục đích của chính sách này là để đảm bảo an ninh của tòa nhà cũng như sự an toàn của mọi trẻ 

em tại Nhà Trẻ Head Start Trinidad. Cảm ơn quý vị đã hợp tác với chính sách mới này. Tôi hy 

vọng rằng ngoài việc giúp cho con quý vị được an toàn, chính sách này cũng làm cho các gia 

đình của chúng tôi cảm thấy an tâm và biết rằng việc vào tòa nhà này là an toàn. 

 

Nếu có thắc mắc, xin quý vị liên lạc với tôi số 215-400-5532. 

 

Xin Cám Ơn, 

 

Sandra Snyder 

Phối Trí Viên Giáo Dục, Khu Vực 4 


