
5/19/2020 
  
Queridas famílias Millbridge, 
  
Como mencionamos no Cub Corner na semana passada, estamos oferecendo às 
famílias a oportunidade de pegar materiais na terça-feira, 26 de maio - quinta-feira, 28 
de maio - janelas de horário saem abaixo.  Além de pegar materiais dos alunos, 
pedimos que você devolva todos os livros de biblioteca e materiais de sala de aula que 
você tenha em sua posse. Além disso, os pacotes de papel da fase um de instrução 
remota devem ser submetidos para fins de classificação e atendimento. Por favor, 
revise as informações abaixo. 
  
Procedimentos de retirada de material/devolução de pacotes 
Por favor, revise as seguintes informações que contenham informações importantes 
sobre a coleta e entrega de materiais. 
  

● Máscaras devem ser usadas. 
● O estacionamento só será permitido no estacionamento principal. A alça do 

ônibus e os estacionamentos da cafeteria estarão fechados. 
● A entrada será na porta do refeitório que fica mais próximo do estacionamento 

(próximo ao ginásio).  Haverá um sinal. 
● Mantenha uma distância de 6 pés enquanto estiver na fila (haverá cones 

alinhados para designar onde ficar). 
● Dê o nome do seu filho e o nome do professor para o funcionário da porta. 
● Se você está devolvendo um livro da biblioteca, coloque-o na caixa perto da 

entrada rotulada "Livros da Biblioteca". 
● Pacotes de papel e materiais de sala de aula devem ser colocados na caixa 

apropriada ao longo das janelas. 
○ As caixas serão rotuladas com o nome do(s) professor do seu filho. 
○ Os sinais da caixa serão codificados por cores 

■ Pré-escola: Branco 
■ Jardim de Infância: Rosa 
■ 1ª Série: Amarelo 
■ 2ª Série: Azul 

● Haverá lugares designados para ficar no refeitório. 
● Você vai recuperar o saco(s) de itens para seus filhos em uma mesa na saída. 

As bolsas serão colocadas em uma mesa onde você pode pegá-lo. Se você tem 
medicação que está recebendo, você assinará um formulário reconhecendo seu 
retorno. 



● Saia na porta mais próxima do estacionamento lateral (perto das árvores). 
● Por favor, mantenha distância social. 

  
Se você ainda não fez isso, clique aqui para concluir a pesquisa sobre a coleta de 
materiais estudantis. Mesmo que você não esteja pegando itens, por favor complete a 
pesquisa.  
  
Retorno da medicação 
Se seu filho atualmente tem medicação, uma epi-caneta ou um inalador na escola, ele 
será disponibilizado durante as janelas de coleta abaixo.  Haverá um formulário para 
você assinar o reconhecimento da coleta quando receber a bolsa de materiais do seu 
filho. Se você optou por NÃO pegar materiais, a enfermeira entrará em contato com 
você sobre esses itens. 
  
Datas de retirada/devolução de pacotes de material 
Por favor, veja a lista abaixo sobre o dia em que você poderá pegar e deixar itens. 
  

Terça-feira, 26 de maio 
9:00 - 10:00 Sobrenome começando com A 

10:15-11:15- Últimos nomes começando com B 
11:30-12:30- Últimos nomes começando com C 
1:00-2:00- Últimos nomes começando com D-E 

  
Quarta-feira, 27 de maio 

9:00-10:00 Sobrenomes começando com F-G 
10:15-11:15- Últimos nomes começando com H-J 
11:30-12:30- Últimos nomes começando com K-L 

1:00-2:00- Sobrenomes começando com M 
  

Quinta-feira, 28 de maio 
9:00-10:00 Sobrenomes começando com N-Q 

10:15-11:15- Últimos nomes começando com R-S 
11:30-12:30- Últimos nomes começando com T-V 
1:00-2:00- Últimos nomes começando com W-Z 

  

 
 
 

https://forms.gle/aTof21GLxUPRGiAH9


Livros da Biblioteca 
A Sra. Reasso e a Sra. Howard enviarão informações às famílias sobre os livros da 
biblioteca da escola que precisam ser devolvidos. Os livros da biblioteca da escola 
terão um rótulo de código de barras. 
  
Drive Thru Material Drop Off 
Haverá uma entrega de drive thru agendada para 3 de junho. 
  
Em caso de dúvidas ou dúvidas, fique à vontade para entrar em contato conosco 
mboffice@delranschools.org 
  
Seus parceiros na educação, 
  
Sra. Lowe e Sr. Blenderman 
 


