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BBEEAAUUMMOONNTT  EELLEEMMEENNTTAARRYY  SSCCHHOOOOLL  

TTrreeddyyffffrriinn//EEaassttttoowwnn  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  
              ““BBeeaauummoonntt  BBeeaarr  PPrriiddee!!””  

                                                      
      SSeepptteemmbbeerr  22000099  
  
DDeeaarr  SSttuuddeennttss  aanndd  PPaarreennttss,,    
  
  WWee  wweellccoommee  yyoouu  ttoo  BBeeaauummoonntt  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll..    TThhiiss  bbooookk  iiss  oonnee  
wwaayy  ooff  kkeeeeppiinngg  oouurr  lliinneess  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooppeenn..  
  
  OOuurr  oouuttssttaannddiinngg  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm  iiss  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  cclloossee  
rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  hhoommee  aanndd  sscchhooooll..    TThhiiss  DDiirreeccttoorryy  wwaass  ddeevveellooppeedd  ttoo  ggiivvee  
yyoouu  iimmppoorrttaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  oouurr  sscchhooooll’’ss  ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess  aanndd  aaccttiivviittiieess..    
IItt  aallssoo  pprroovviiddeess  aa  lliissttiinngg  ooff  ssttuuddeennttss’’  ccllaasssseess,,  aaddddrreesssseess  aanndd  pphhoonnee  nnuummbbeerrss..    IItt  iiss  
ssuurree  ttoo  bbee  aa  ppooppuullaarr  aanndd  vvaalluuaabbllee  rreeffeerreennccee  ffoorr  yyoouurr  ffaammiillyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhiiss  
sscchhooooll  yyeeaarr..  
  
  BBeeaauummoonntt  iiss  aa  lliivveellyy  aanndd  ssppiirriitteedd  ppllaaccee  ffoorr  lleeaarrnniinngg  aanndd  ggrroowwiinngg..    TThhee  
ssttaaffff  aanndd  II  ssttrroonnggllyy  eennccoouurraaggee  ppaarreennttss  ttoo  bbee  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  
eedduuccaattiioonn..    PPlleeaassee  ddoo  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  ccoonnttaacctt  uuss  ttoo  aasskk  qquueessttiioonnss,,  ttoo  aarrrraannggee  aa  
mmeeeettiinngg,,  oorr  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee..    OOuurr  
tteeaammwwoorrkk  wwiillll  bbeenneeffiitt  yyoouurr  cchhiilldd..    
  
  
    
            SSiinncceerreellyy,,          
  
  
                        
      SStteepphhaanniiee  DDeemmmmiinngg  
      PPrriinncciippaall  
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TT//EE  22000099  SSTTRRAATTEEGGIICC  PPLLAANNNNIINNGG    

MMIISSSSIIOONN  SSTTAATTEEMMEENNTT  
TToo  iinnssppiirree  aa  ppaassssiioonn  ffoorr  lleeaarrnniinngg,,  ppeerrssoonnaall  iinntteeggrriittyy,,  tthhee  ppuurrssuuiitt  ooff  eexxcceelllleennccee,,  
aanndd  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  eeaacchh  ssttuuddeenntt..    
  

OOUURR  EELLEEMMEENNTTAARRYY  PPRROOGGRRAAMM  
TThhee  eelleemmeennttaarryy  pprrooggrraamm  ((KK--44))  pprroovviiddeess  eexxppeerriieenncceess  tthhaatt  wwiillll  ddeevveelloopp  aaccaaddeemmiicc  
eexxcceelllleennccee  aanndd  pprroommoottee  aa  ppoossiittiivvee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  oonnee’’ss  sseellff  aanndd  ootthheerrss..  
WWiitthhiinn  aa  ddeevveellooppmmeennttaallllyy--aapppprroopprriiaattee  pprrooggrraamm  wwee  sseeeekk  ttoo  pprroovviiddee  aa  bbaallaanncceedd  
eexxppeerriieennccee  ooff  bbaassiicc  sskkiillllss,,  iinntteelllleeccttuuaall  cchhaalllleennggee,,  aanndd  aaccttiivvee  lleeaarrnniinngg  wwhhiicchh  wwiillll  
ssuuppppoorrtt  ccoonnttiinnuuoouuss  ssttuuddeenntt  ggrroowwtthh  aanndd  pprrooggrreessss..      
  

GGOOAALLSS  OOFF  TTHHEE  TT//EE  EELLEEMMEENNTTAARRYY  SSCCHHOOOOLLSS  
IInn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  hhoommee,,  tthhee  ggooaall  ooff  tthhee  TT//EE  eelleemmeennttaarryy  sscchhoooollss  iiss  ttoo  
eedduuccaattee  aanndd  cchhaalllleennggee  eeaacchh  cchhiilldd  tthhrroouugghh  aa  pprrooggrraamm  wwhhiicchh    
  
  ••  pprroovviiddeess  aa  ffiirrmm  ffoouunnddaattiioonn  ooff  bbaassiicc  sskkiillllss,,  ccoonncceeppttss,,  aanndd    
  eexxppeerriieenncceess;;  
  ••    ssttiimmuullaatteess  iinntteelllleeccttuuaall  ccuurriioossiittyy;;  
  ••    ccuullttiivvaatteess  lleeaarrnniinngg  hhaabbiittss  aanndd  ppeerrffeeccttss  lleeaarrnniinngg  ttoooollss  ffoorr    
  iinnddeeppeennddeenntt,,  lliiffeelloonngg  lleeaarrnniinngg;;    
  ••    eexxtteennddss  eeaacchh  eelleemmeenntt  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ““mmuullttiippllee      
  iinntteelllliiggeenncceess””**    ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm;;  aanndd    
  ••  pprroommootteess  hheeaalltthhyy  mmeennttaall,,  pphhyyssiiccaall,,  ssoocciiaall,,  aanndd  eemmoottiioonnaall    
  ggrroowwtthh  iinn  aa  ccaarriinngg  aanndd  nnuurrttuurriinngg  lleeaarrnniinngg  ccoommmmuunniittyy..      
  
**  MMuullttiippllee  iinntteelllliiggeenncceess::    vveerrbbaall//lliinngguuiissttiicc,,  llooggiiccaall//mmaatthheemmaattiiccaall,,  vviissuuaall//ssppaattiiaall,,  
bbooddiillyy,,  kkiinneesstthheettiicc,,  mmuussiiccaall//rrhhyytthhmmiicc,,  iinntteerrppeerrssoonnaall,,  aanndd  iinnttrraappeerrssoonnaall..      
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SSCCHHOOOOLL  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  
  
OOuurr  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  iiss  oorrggaanniizzeedd  iinnttoo  tteeaammss  aanndd  ddiivviissiioonnss  ssoo  tthhaatt  tthhee  
ccoollllaabboorraattiivvee  eeffffoorrttss  ooff  tteeaacchheerrss  ccaann  bbeesstt  sseerrvvee  tthhee  lleeaarrnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeennttaall  
nneeeeddss  ooff  eeaacchh  cchhiilldd..      
  
GGRRAADDEE  LLEEVVEELL  TTEEAAMMSS  
OOnn  eeaacchh  ggrraaddee  lleevveell  ““tteeaamm””,,  aa  ggrroouupp  ooff  tteeaacchheerrss  sshhaarree  ssttuuddeennttss,,  ppllaann  ttooggeetthheerr,,  
hhaavvee  ssiimmiillaarr  sscchheedduulleess,,  aanndd  mmaayy  bbee  llooccaatteedd  iinn  aa  ccoommmmoonn  aarreeaa  ooff  tthhee  sscchhooooll  
bbuuiillddiinngg..    GGrraaddee  lleevveell  tteeaammss  pprroovviiddee  ssmmaallll  nneeiigghhbboorrhhooooddss  wwiitthhiinn  tthhee  sscchhooooll  ffoorr  
cchhiillddrreenn..    SSttuuddeennttss  wwiillll  hhaavvee  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  lleeaarrnn  wwiitthh  ootthheerr  ssttuuddeennttss  oonn  tthheeiirr  
tteeaamm  iinn  vvaarriioouuss  ssuubbjjeeccttss,,  uunniittss,,  aanndd  aaccttiivviittiieess  aanndd  wwiillll  sshhaarree  lluunncchh  aanndd  rreecceessss  
ttiimmeess  wwiitthh  tthheemm..      

  
TTeeaacchheerrss  oonn  eeaacchh  ggrraaddee  lleevveell  tteeaamm  mmeeeett  bbeeffoorree  sscchhooooll  oonn  TTuueessddaayy,,  WWeeddnneessddaayy,,  
aanndd  TThhuurrssddaayy  mmoorrnniinnggss  ffrroomm  77::5500  aa..mm..  ttoo  88::3300  aa..mm..  ttoo  ddiissccuussss  iinnddiivviidduuaall  
ssttuuddeenntt  nneeeeddss,,  ttoo  ppllaann  ccuurrrriiccuulluumm,,  ttoo  iinntteeggrraattee  ssuubbjjeecctt  aarreeaass,,  ttoo  sshhaarree  iiddeeaass,,  aanndd  
ttoo  ppllaann  ffoorr  tthhee  ggrroouuppiinngg  aanndd  rreeggrroouuppiinngg  ooff  ssttuuddeennttss  ffoorr  iinnssttrruuccttiioonn..      
  

  
  TTHHEE  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNAALL  PPRROOGGRRAAMM  

  
CCOORREE  CCLLAASSSS  
EEaacchh  ssttuuddeenntt  oonn  tthhee  ggrraaddee  lleevveell  tteeaamm  iiss  aassssiiggnneedd  ttoo  aa  ""CCoorree""  ccllaassss  aanndd  CCoorree  
tteeaacchheerr..  LLaanngguuaaggee  aarrttss,,  ssoocciiaall  ssttuuddiieess,,  sscciieennccee,,  aanndd  hheeaalltthh  aarree  ttaauugghhtt  iinn  tthhee  ccoorree  
ccllaassss..  SSttuuddeennttss  rreemmaaiinn  wwiitthh  tthhiiss  ssaammee  ccllaassss  ffoorr  tthhee  ssppeecciiaall  aarreeaass  ooff  aarrtt,,  mmuussiicc,,  
pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn,,  aapppplliieedd  tteecchhnnoollooggyy,,  mmeeddiiaa  cceenntteerr,,  aanndd  FFLLEESS..  
  
AA  CCoorree  ccllaassss  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  hhaavvee  ssttuuddeennttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreeaaddiinngg  aacchhiieevveemmeenntt  
lleevveellss..  EEaacchh  ccllaassss  hhaass  ssmmaallll  rreeaaddiinngg  ggrroouuppss,,  wwhhiicchh  pprroocceeeedd  aatt  aa  lleeaarrnniinngg  ppaaccee  
aapppprroopprriiaattee  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt..  RReeaaddiinngg  iinnssttrruuccttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  CCoorree  ccllaassss  iiss  aann  
oorrggaanniizzeedd  aanndd  sseeqquueennttiiaall  pprrooggrraamm,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  bbaallaanncceedd  uussee  ooff  aa  bbaassaall  
rreeaaddeerr  aanndd  aa  vvaarriieettyy  ooff  qquuaalliittyy  lliitteerraattuurree..  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  AAccaaddeemmiicc  SSttaannddaarrddss  
aanndd  TT//EE''ss  LLaanngguuaaggee  AArrttss  LLeeaarrnniinngg  CCoommppeetteenncciieess  pprroovviiddee  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  
llaanngguuaaggee  aarrttss  pprrooggrraamm..  TThhee  HHoouugghhttoonn  MMiifffflliinn  ""LLeeggaaccyy  ooff  LLiitteerraaccyy""  bbaassaall  
rreeaaddiinngg  sseerriieess  iiss  uusseedd  aaccrroossss  tthhee  ddiissttrriicctt  ttoo  pprroovviiddee  aa  ccoonnssiisstteenntt  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  
eeaacchh  cchhiilldd  ttoo  ddeevveelloopp  ssttrroonngg  rreeaaddiinngg  sskkiillllss..  
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CCoorree  CCllaassss  ssuubbjjeeccttss  iinncclluuddee::  
  
LLaanngguuaaggee  AArrttss::  RReeaaddiinngg,,  WWrriittiinngg,,  SSppeelllliinngg,,  LLiisstteenniinngg,,            
SSppeeaakkiinngg,,  HHaannddwwrriittiinngg,,  aanndd  SSttuuddyy  SSkkiillllss  
SSoocciiaall  SSttuuddiieess  
SScciieennccee  
HHeeaalltthh  
  
TThhee  ssppeecciiffiicc  ccuurrrriiccuulluumm  ffoorr  eeaacchh  ggrraaddee  lleevveell  iiss  ddeessccrriibbeedd  aatt  tthhee  aannnnuuaall  
CCuurrrriiccuulluumm  NNiigghhtt..    CCuurrrriiccuulluumm  gguuiiddeess  aanndd  tteexxttss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppaarreenntt  rreevviieeww  
iinn  oouurr  lliibbrraarryy..  
  
OOnn  tthheeiirr  ggrraaddee  lleevveell  tteeaamm,,  ssttuuddeennttss  mmaayy  bbee  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  ootthheerr  tteeaacchheerrss  oonn  tthhee  
tteeaamm  ffoorr  ssppeecciiffiicc  ssuubbjjeeccttss,,  ttooppiiccss,,  sskkiillll  iinnssttrruuccttiioonn,,  oorr  tthheemmaattiicc  uunniittss..    FFlleexxiibbiilliittyy  
aanndd  ccoollllaabboorraattiivvee  ppllaannnniinngg  bbyy  tteeaacchheerrss  wwiillll  pprroovviiddee  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  lleeaarrnniinngg  
sseettttiinnggss  ffoorr  ssttuuddeennttss  oonn  tthhee  ggrraaddee  lleevveell  tteeaamm  oorr  ddiivviissiioonn..  
  
MMAATTHHEEMMAATTIICCSS  
IInn  mmaatthheemmaattiiccss  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn  ttoo  bbeeccoommee  pprroobblleemm  ssoollvveerrss,,  ttoo  rreeaassoonn  aanndd  
ccoommmmuunniiccaattee  mmaatthheemmaattiiccaallllyy,,  aanndd  ttoo  mmaasstteerr  bbaassiicc  mmaatthheemmaattiiccaall  sskkiillllss..  OOuurr  
pprrooggrraamm  ddeevveellooppss  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  ppaatttteerrnnss  aanndd  ccoonncceeppttss  
tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  mmaanniippuullaattiivvee  mmaatteerriiaallss..        
  
FFoorr  mmaatthheemmaattiiccss  iinnssttrruuccttiioonn,,  ssttuuddeennttss  mmaayy  wwoorrkk  wwiitthh  aannootthheerr  tteeaacchheerr  oonn  tthhee  
ggrraaddee  lleevveell  tteeaamm,,  ootthheerr  tthhaann  tthheeiirr  CCOORREE  tteeaacchheerr..  
  
SSPPEECCIIAALL  AARREEAASS  
SSttuuddeennttss  rreemmaaiinn  wwiitthh  tthheeiirr  ccoorree  ccllaassss  ffoorr  tthhee  ssppeecciiaall  aarreeaa  ssuubbjjeeccttss  ooff    
  AArrtt    
  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn//HHeeaalltthh    
  MMuussiicc    
  AApppplliieedd  TTeecchhnnoollooggyy    
  LLiibbrraarryy    
  SSppaanniisshh    
    
  
IINNSSTTRRUUMMEENNTTAALL//CCHHOORRAALL  MMUUSSIICC    
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aa  wweeeekkllyy  mmuussiicc  ccllaassss  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss,,  tthhiirrdd  aanndd  ffoouurrtthh  ggrraaddee  
ssttuuddeennttss  mmaayy  bbeeggiinn  ttoo  ttaakkee  iinnssttrruummeennttaall  lleessssoonnss..    TThhiirrdd  ggrraaddee  ssttuuddeennttss  mmaayy  ttaakkee  
ssttrriinngg  lleessssoonnss,,  wwhhiillee  ffoouurrtthh  ggrraaddee  ssttuuddeennttss  mmaayy  ttaakkee  ssttrriinnggss,,  bbrraassss,,  wwooooddwwiinndd,,  
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aanndd  ppeerrccuussssiioonn  iinnssttrruummeennttss..    LLeessssoonnss  aarree  tthhiirrttyy  mmiinnuutteess  iinn  lleennggtthh  dduurriinngg  tthhee  
sscchhooooll  ddaayy  oonn  aa  rroottaattiinngg  bbaassiiss..      
  
TThhee  ffoouurrtthh  ggrraaddee  oorrcchheessttrraa  aanndd  bbaanndd  rreehheeaarrssee  mmoorrnniinnggss  bbeeffoorree  tthhee  rreegguullaarr  
sscchhooooll  ddaayy  bbeeggiinnss..    SSttuuddeennttss  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  
yyeeaarr..  

  
FFoouurrtthh  ggrraaddee  ssttuuddeennttss  mmaayy  aallssoo  jjooiinn  tthhee  sscchhooooll  cchhoorraall  cclluubb..    TThhee  CChhoorraall  CClluubb  
rreehheeaarrsseess  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  bbeeffoorree  tthhee  rreegguullaarr  sscchhooooll  ddaayy  bbeeggiinnss  aanndd  ppeerrffoorrmmss  
dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  
  
FFOORREEIIGGNN  LLAANNGGUUAAGGEE  
DDuurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  eeaacchh  ssttuuddeenntt  iinn  ffiirrsstt,,  sseeccoonndd,,  tthhiirrdd  aanndd  ffoouurrtthh  ggrraaddee  wwiillll  
hhaavvee  ttwwoo  lleessssoonnss  ppeerr  wweeeekk  ttoo  lleeaarrnn  SSppaanniisshh..    CCeerrttiiffiieedd  tteeaacchheerrss  ggoo  iinnttoo  eeaacchh  
ccllaassssrroooomm  ttoo  iinnvvoollvvee  ssttuuddeennttss  iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  SSppaanniisshh  llaanngguuaaggee  aanndd  ccuullttuurraall  
aaccttiivviittiieess..            
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SSUUPPPPOORRTT  PPRROOGGRRAAMMSS  
BBeeaauummoonntt  hhaass  aann  aarrrraayy  ooff  ssuuppppoorrtt  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  bbyy  aa  ssttaaffff  ooff  ssppeecciiaalliissttss..    
PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  tteeaacchheerr,,  oorr  tthhee  gguuiiddaannccee  ccoouunnsseelloorr,,  iiff  yyoouu  ffeeeell  yyoouurr  
cchhiilldd  iiss  iinn  nneeeedd  ooff  aa  ssuuppppoorrtt  sseerrvviiccee..  
      
GGUUIIDDAANNCCEE  
OOuurr  sscchhooooll  hhaass  aa  GGuuiiddaannccee  CCoouunnsseelloorr  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  cchhiillddrreenn,,  ppaarreennttss,,  aanndd  ssttaaffff..  
TThhee  gguuiiddaannccee  pprrooggrraamm  iinn  tthhee  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  sseerrvveess  cchhiillddrreenn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
aarreeaass::        

  
SScchhooooll  CCoouunnsseelloorr  
TThhee  mmaajjoorr  rroolleess  ooff  tthhee  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorr  iinncclluuddee  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn,,  
ccoonnssuullttaattiioonn,,  ccoollllaabboorraattiioonn,,  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  pprroommoottiinngg  tthhee  
ddeevveellooppmmeennttaall  ggrroowwtthh  aanndd  wweellffaarree  ooff  cchhiillddrreenn..    TThhee  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorr  mmeeeettss  
wwiitthh  cchhiillddrreenn  iinnddiivviidduuaallllyy,,  iinn  ssmmaallll  ggrroouuppss,,  aanndd  iinn  ccllaasssseess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr..    
TThhee  ccoouunnsseelloorr  aassssiissttss  cchhiillddrreenn  tthhrroouugghh  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  ccoouunnsseelliinngg  aass  tthheeyy  
ddeevveelloopp  ppoossiittiivvee  sseellff--ccoonncceepptt,,  rreellaattee  ttoo  ootthheerrss,,  mmaakkee  cchhooiicceess,,  ddeevveelloopp  aa  sseennssee  ooff  
rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aanndd  bbeeccoommee  rreessiilliieenntt  wwiitthh  ssttrreessss  aanndd  cchhaannggee..  
  
TThhee  ccoouunnsseelloorr  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ppaarreennttss,,  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss,,  tteeaacchheerrss  
aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss..    AAss  aa  ccoonnssuullttaanntt,,  tthhee  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorr  aaiiddss  iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  
nneeeeddss  ooff  cchhiillddrreenn,,  rreeccooggnniizziinngg  ssttrreennggtthhss  ooff  cchhiillddrreenn,,  aanndd  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  
oonn  sscchhooooll,,  ddiissttrriicctt  aanndd  ccoommmmuunniittyy  rreessoouurrcceess..    TThhee  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorr  ccoollllaabboorraatteess  
wwiitthh  ffaammiilliieess  aanndd  DDiissttrriicctt  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ppllaann  aapppprroopprriiaattee  eedduuccaattiioonnaall  sseerrvviicceess  aanndd  
pprrooggrraammss  ffoorr  ssttuuddeennttss..        
  
TThhee  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiinngg  aacccceessss  ttoo  aannyy  
pprrooggrraamm//sseerrvviicceess  nneeeeddeedd  ttoo  ooppttiimmiizzee  tthhee  ttoottaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  cchhiilldd..    SScchhooooll  
ccoouunnsseelloorrss  wwoorrkk  wwiitthh  ppaarreennttss,,  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerrss,,  aanndd  ootthheerr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  
tthhee  rreeffeerrrraall  pprroocceessss..    TThhee  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorr  aallssoo  sseerrvveess  aass  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssuuppppoorrtt  
iinntteerrvveennttiioonn  tteeaamm..  
  
PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  gguuiiddaannccee  ccoouunnsseelloorr  bbyy  ccaalllliinngg  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee..      
  
LITERACY INTERVENTION PROGRAM 
This program is designed to provide supplemental reading instruction for 
students who have the greatest need of additional support. Primarily, the 
program will address the needs of students in grades two through four; however, 
any student deemed to be in need of intensive support may be serviced through 
the Literacy Intervention Program. Students work either individually or in small 
groups with the literacy intervention teacher. Specific level and area of 
instruction is determined by the literacy intervention teacher and the reading 
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specialist in collaboration with the core teacher. Ongoing communication with 
parents is encouraged throughout the year. 
 
MATH SUPPORT PROGRAM 
This program provides supplemental instruction for students needing additional 
support in mathematics.  Instruction is delivered via small groups, and may 
occur either during or in addition to the children’s regularly scheduled math 
class. Membership in these groups is flexible and varies according to content 
strands and individual student needs.  The specific level and area of instruction 
is determined by the math support teacher in collaboration with the mathematics 
teachers.  Ongoing communication with parents is encouraged throughout the 
year. 
  
KKiinnddeerrggaarrtteenn  BBRRIIDDGGEE//FFiirrsstt  GGrraaddee  RReeaaddiinngg  IInntteerrvveennttiioonn  
TThheessee  pprrooggrraammss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  eeaarrllyy  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd//oorr  ssuupppplleemmeennttaall  
rreeaaddiinngg  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  kkiinnddeerrggaarrtteenn  aanndd  ffiirrsstt  ggrraaddee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  rreeqquuiirree  
aaddddiittiioonnaall  lliitteerraaccyy  ssuuppppoorrtt..  SSmmaallll  ggrroouupp  iinnssttrruuccttiioonn  iiss  sscchheedduulleedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
sscchhooooll  yyeeaarr..  OOnn--ggooiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  ppaarreennttss  ttaakkeess  ppllaaccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
yyeeaarr..  
  
RREEAADDIINNGG  SSUUPPPPOORRTT  ((ggrraaddeess  11--44))  
TThhiiss  pprrooggrraamm  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  ssuupppplleemmeennttaall  rreeaaddiinngg  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  
ssttuuddeennttss  iinn  nneeeedd  ooff  aaddddiittiioonnaall  ssuuppppoorrtt  iinn  ggrraaddeess  oonnee  tthhrroouugghh  ffoouurr..    IInnssttrruuccttiioonn  
ffoorr  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  ooccccuurrss  33--44  ttiimmeess  ppeerr  wweeeekk..  
  
LLEEAARRNNIINNGG  SSUUPPPPOORRTT    
TThhee  lleeaarrnniinngg  ssuuppppoorrtt  pprrooggrraamm  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  ssttuuddeennttss  wwhhoo  
rreeqquuiirree  ssppeecciiaallllyy  ddeessiiggnneedd  iinnssttrruuccttiioonn..    TThheessee  ssttuuddeennttss  hhaavvee  aann  IInnddiivviidduuaall  
EEdduuccaattiioonn  PPllaann  ((IIEEPP))  wwhhiicchh  iiss  ddeevveellooppeedd  bbyy  ssttaaffff  aanndd  ppaarreennttss..    AAccaaddeemmiicc  
ssuuppppoorrtt  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  ssttuuddeennttss  bbyy  tthhee  lleeaarrnniinngg  ssuuppppoorrtt  tteeaacchheerr  aanndd  aaiiddeess  iinn  bbootthh  
tthhee  rreegguullaarr  ccllaassssrroooomm  aanndd//oorr  tthhee  lleeaarrnniinngg  ssuuppppoorrtt  ccllaassssrroooomm  aass  nneecceessssaarryy..        
  
PPRROOGGRRAAMMMMIINNGG  FFOORR  GGIIFFTTEEDD  SSTTUUDDEENNTTSS  ((CCHHAALLLLEENNGGEE))  

PPrrooggrraammmmiinngg  ffoorr  ggiifftteedd  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  eelleemmeennttaarryy  sscchhoooollss  pprroovviiddeess  aa  
wwiiddee  rraannggee  ooff  sseerrvviicceess..  AA  GGiifftteedd  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  EEdduuccaattiioonnaall  PPllaann  ((GGIIEEPP))  iiss  
ddeevveellooppeedd  tthhaatt  ssppeecciiffiieess  tthhee  ttyyppee  ooff  ssuuppppoorrtt  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  mmeeeettss  tthhee  
ssttuuddeennttss’’  nneeeeddss..  OOppttiioonnss  mmaayy  iinncclluuddee  ddiirreecctt  iinnssttrruuccttiioonn  bbyy  tthhee  ggiifftteedd  ssuuppppoorrtt  
tteeaacchheerr,,  ssmmaallll  ggrroouupp  eennrriicchhmmeenntt,,  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  aanndd  
ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr..      

TThhee  pprrooggrraamm  iiss  aalliiggnneedd  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  ssttaattee  
rreegguullaattiioonnss..  
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SSPPEEEECCHH  AANNDD  LLAANNGGUUAAGGEE  
TThhee  ssppeeeecchh  aanndd  llaanngguuaaggee  tthheerraappiisstt  ddiiaaggnnoosseess  ssppeeeecchh,,  vvooiiccee,,  aanndd//oorr  llaanngguuaaggee  
ddiiffffiiccuullttiieess,,  aanndd  pprroovviiddeess  tthheerraappyy  ssuuiitteedd  ttoo  aa  cchhiilldd’’ss  nneeeeddss..    RReeffeerrrraallss  ccaann  bbee  
mmaaddee  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthhee  ssppeeeecchh  aanndd  llaanngguuaaggee  tthheerraappiisstt,,  tthhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr,,  oorr  
tthhee  gguuiiddaannccee  ccoouunnsseelloorr..  

SSPPEECCIIAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN  SSUUPPPPOORRTTSS  AANNDD  SSEERRVVIICCEESS  
TThhee  DDiissttrriicctt  pprroovviiddeess  aa  rraannggee  ooff  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  ssuuppppoorrttss  aanndd  sseerrvviicceess  ffoorr  
eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss..  AAnn  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  ((IIEEPP))  iiss  ddeevveellooppeedd  ttoo  
ssppeecciiffyy  tthhee  ttyyppee  ooff  ssuuppppoorrtt  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  eennaabblleess  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  
iinn  rreegguullaarr  eedduuccaattiioonn  ttoo  tthhee  ffuulllleesstt  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee..    TThhiiss  mmaayy  iinncclluuddee  ddiirreecctt  
iinnssttrruuccttiioonn  bbyy  tthhee  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  tteeaacchheerr,,  ccuurrrriiccuulluumm  aaddaappttaattiioonnss,,  oorr  ootthheerr  
aaccccoommmmooddaattiioonnss  iinn  tthhee  rreegguullaarr  ccllaassssrroooomm..    PPllaacceemmeenntt  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  aa  tteeaamm  
ddeecciissiioonn  iinnvvoollvviinngg  ssttaaffff,,  ppaarreennttss,,  tthhee  sscchhooooll  ppssyycchhoollooggiisstt,,  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt  wwhheenn  
aapppprroopprriiaattee..    

AAtt  tthhee  eelleemmeennttaarryy  lleevveell,,  tthhee  DDiissttrriicctt  ooppeerraatteess  pprrooggrraammss  ooff  lleeaarrnniinngg  ssuuppppoorrtt,,  
eemmoottiioonnaall  ssuuppppoorrtt,,  aauuttiissttiicc  ssuuppppoorrtt  aanndd  ssppeeeecchh  aanndd  llaanngguuaaggee  ssuuppppoorrtt..  IInn  
aaddddiittiioonn,,  rreellaatteedd  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  ooccccuuppaattiioonnaall,,  pphhyyssiiccaall,,  vviissiioonn  oorr  hheeaarriinngg  
tthheerraappiieess  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  qquuaalliiffiieedd  ppeerrssoonnnneell  wwhheenn  tthhee  ssttuuddeenntt  rreeqquuiirreess  tthheessee  
sseerrvviicceess  ttoo  mmaakkee  pprrooggrreessss  oonn  IIEEPP  ggooaallss..  TThhee  IIEEPP  iiss  rreevviieewweedd  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy..  
AAnnyy  tteeaamm  mmeemmbbeerr  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  mmeeeettiinngg  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  ttoo  
rreevviieeww  tthhee  pprrooggrraamm..  
  
EENNGGLLIISSHH  AASS  AA  SSEECCOONNDD  LLAANNGGUUAAGGEE  ((EESSLL))  
SSttuuddeennttss  wwhhoossee  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  iiss  nnoott  EEnngglliisshh  rreecceeiivvee  ssppeecciiaall  ttuuttoorriinngg  ffrroomm  tthhee  
EESSLL  tteeaacchheerr  ffoorr  aass  lloonngg  aass  nneecceessssaarryy..      
  
PPHHYYSSIICCAALL//OOCCCCUUPPAATTIIOONNAALL  TTHHEERRAAPPIIEESS  
PPhhyyssiiccaall  aanndd  ooccccuuppaattiioonnaall  tthheerraappiieess  aarree  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhoossee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  
aasssseesssseedd  aass  nneeeeddiinngg  tthheessee  sseerrvviicceess..  
  
DDEENNTTAALL  PPRROOGGRRAAMM  
AA  ddeennttaall  hhyyggiieenniisstt  iiss  eemmppllooyyeedd  ppaarrtt--ttiimmee  bbyy  tthhee  TT//EE  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  ffoorr  aann  
eedduuccaattiioonnaallllyy  bbaasseedd  ssttaattee--mmaannddaatteedd  pprrooggrraamm  iinn  kkiinnddeerrggaarrtteenn  tthhrroouugghh  ffoouurrtthh  
ggrraaddee..    LLooccaall  ddeennttiissttss  aacctt  aass  rreessoouurrccee  ppeerrssoonnss  aanndd  ccoonnssuullttaannttss  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm..  
  
TThhee  CChhiillddrreenn’’ss  DDeennttaall  CClliinniicc  iiss  aa  ccoommmmuunniittyy  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  pprroovviiddeess  ddeennttaall  
ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss..    TThhee  CClliinniicc,,  wwhhiicchh  iiss  ooppeenn  oonnee  ddaayy  ppeerr  wweeeekk,,  iiss  aa  
nnoonn--pprrooffiitt  cchhaarriittaabbllee  oorrggaanniizzaattiioonn  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ffuunndd--rraaiissiinngg  eevveennttss  aanndd  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  
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GGEENNEERRAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
FFRROOMM  ““AA  TTOO  ZZ””  

  
AAFFTTEERR  SSCCHHOOOOLL  AACCTTIIVVIITTIIEESS    
AAnn  AAfftteerr  SScchhooooll  SSppoorrttss  pprrooggrraamm  iiss  ooffffeerreedd  ttoo  ssttuuddeennttss  iinn  ggrraaddee  22,,  33,,  aanndd  44..    
SSttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhiiss  pprrooggrraamm..    DDeettaaiilleedd  
iinnffoorrmmaattiioonn    iiss  sseenntt  hhoommee  oonnccee  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  aabboouutt  ttoo  bbeeggiinn..  
  
TThhee  HHSSAA  ssppoonnssoorrss  aa  vvaarriieettyy  ooff  aafftteerr  sscchhooooll  cclluubbss  ssuucchh  aass,,  AArrtt  CClluubb,,  SScciieennccee  
CClluubb,,  BBooookk  CClluubb,,  NNeewwssppaappeerr  CClluubb,,  aanndd  mmoorree..  TThhee  cclluubbss  aarree  sscchheedduulleedd  ttoo  hhaavvee  
sseevveerraall  sseessssiioonnss  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  ffoorr  ssttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess  11  ttoo  44..    
IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ddaatteess,,  ttiimmeess,,  aanndd  ffeeeess  wwiillll  bbee  sseenntt  hhoommee  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  
yyeeaarr..  
  
AA  BBeeffoorree  SScchhooooll  CChheessss  CClluubb  iiss  aallssoo  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  HHSSAA  ffoorr  ssttuuddeennttss  iinn  
ggrraaddeess  11  ttoo  44..    IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ddaatteess,,  ttiimmeess  aanndd  ffeeeess  wwiillll  bbee  sseenntt  hhoommee  dduurriinngg  
tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  
  
OOtthheerr  ggrroouuppss  ssuucchh  aass  BBrroowwnniieess,,  GGiirrll  SSccoouuttss,,  aanndd  CCuubb  SSccoouuttss  aallssoo  mmeeeett  aatt  
BBeeaauummoonntt  SScchhooooll  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..      
  
AATTTTEENNDDAANNCCEE  
SSCCHHOOOOLL  HHOOUURRSS  
KKiinnddeerrggaarrtteenn  
    MMoorrnniinngg  SSeessssiioonn  
        CCllaasssseess  bbeeggiinn::  88::5500  AAMM;;  DDiissmmiissssaall::  1111::4400  AAMM..      
    AAfftteerrnnoooonn  SSeessssiioonn  
        CCllaasssseess  bbeeggiinn::  1122::3300  PPMM;;  DDiissmmiissssaall::  33::2200  PPMM..  
        ((SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ddrrooppppeedd  ooffff  uunnttiill  1122::2200  PPMM))    
      GGrraaddeess  11  ttoo  44  

CCllaasssseess  bbeeggiinn::  88::5500  AAMM;;  DDiissmmiissssaall::  33::2200  PPMM..  
((DDiissmmiissssaall  ffoorr  GGrr..11--44  iiss  1122::2200  PPMM  oonn    11//22  ddaayy    sseessssiioonnss..))  

  
NNoo  cchhiilldd  sshhoouulldd  aarrrriivvee  aatt  sscchhooooll  pprriioorr  ttoo  88::3300  AAMM  ssiinnccee  pprrooppeerr  ssttaaffff  ssuuppeerrvviissiioonn  
iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee  uunnttiill  tthhaatt  ttiimmee..  IIff  aa  cchhiilldd  nneeeeddss  ttoo  aarrrriivvee  bbeeffoorree  88::3300  AAMM,,  aa  cchhiilldd  
ccaarree  pprrooggrraamm  iiss  pprroovviiddeedd  aatt  BBeeaauummoonntt  bbyy  aa  CChhiilldd’’ss  PPllaaccee..    CCaallll  661100--668877--11226633  
ffoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..    
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AABBSSEENNCCEE  
TToo  rreeppoorrtt  yyoouurr  cchhiilldd  aabbsseenntt  ccaallll  tthhee  BBeeaauummoonntt  SScchhooooll  VVooiiccee  MMaaiill  aatt  661100--224400--
11440000,,  OOppttiioonn  55,,  bbeeffoorree  99::3300  AAMM  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  aabbsseennccee..    YYoouu  wwiillll  
bbee  aasskkeedd  ttoo  ggiivvee  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  nnaammee,,  hhoommeerroooomm,,  aanndd  aa  bbrriieeff  rreeaassoonn  wwhhyy  yyoouurr  
cchhiilldd  iiss  aabbsseenntt..  UUppoonn  rreettuurrnniinngg  ttoo  sscchhooooll  ffoolllloowwiinngg  aann  aabbsseennccee,,  aann  aabbsseennccee  ccaarrdd  
oorr  nnoottee  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ffrroomm  tthhee  ppaarreenntt  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ccoorree  tteeaacchheerr..  IItt  iiss  
iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  eexxccuussee  nnoottee  bbee  sseenntt  iinnttoo  sscchhooooll  wwiitthhiinn  tthhrreeee  sscchhooooll  ddaayyss  ffrroomm  
tthhee  ddaayy  ooff  aabbsseennssee..  
  
PPeennnnssyyllvvaanniiaa  llaaww  aalllloowwss  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  rreeaassoonnss  ffoorr  wwhhiicchh  aa  cchhiilldd  mmaayy  bbee  
eexxccuusseedd  ffrroomm  sscchhooooll  ffoorr  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  aa  ddaayy..    TThheessee  iinncclluuddee::  

11..  iillllnneessss  ––  ddooccuummeenntteedd  bbyy  nnoottee  ffrroomm  tthhee  ppaarreenntt  
22..    ddeeaatthh  iinn  tthhee  ffaammiillyy    
33..    mmeeddiiccaall  eexxccuussee  bbyy  ddooccttoorr  oorr  ddeennttiisstt    
44..    ssttuuddeenntt  ttrraavveell  ((eedduuccaattiioonnaall))  --  PPrriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  

pprriinncciippaall  ffoorr  ttrriippss  ooff  uupp  ttoo  ffiivvee  sscchhooooll  ddaayyss  iinn  dduurraattiioonn  aanndd  bbyy  tthhee  
SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffoorr  lloonnggeerr  ttrriippss..  AA  ffoorrmm  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee  
aanndd  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  ttwwoo  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttrriipp..  PPlleeaassee  bbee  aawwaarree  iitt  
mmaayy  nnoott  aallwwaayyss  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  pprroovviiddee  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss  pprriioorr  ttoo  
aapppprroovveedd  ttrraavveell..    WWee  rreeccoommmmeenndd  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  aa  ssttuuddeenntt    ttrraavveell  
jjoouurrnnaall,,  wwrriittiinngg  pprraaccttiiccee  oonn  ppoossttccaarrddss,,  pprraaccttiiccee  ooff  mmaatthh  ffaaccttss  aanndd  
aauutthheennttiicc  mmaatthheemmaattiiccaall  eexxppeerriieenncceess  wwhhiillee  oonn  tthhee  ttrriipp  aanndd  rreeaaddiinngg  bbooookkss  
ffoorr  eennjjooyymmeenntt  dduurriinngg  tthhee  ttrriipp..  

55..  RReelliiggiioouuss  hhoolliiddaayyss  &&  iinnssttrruuccttiioonn      
  
IIff  aannyy  mmeeddiiccaattiioonn  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoonnttiinnuueedd  aatt  sscchhooooll  aafftteerr  aann  aabbsseennccee,,  
pplleeaassee  sseeee  tthhee  sscchhooooll  nnuurrssee..  AAnnyy  mmeeddiiccaattiioonn  ffrroomm  hhoommee  eeiitthheerr  pprreessccrriippttiioonn  oorr  
““oovveerr  tthhee  ccoouunntteerr””  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  nnuurrssee  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbyy  tthhee  ppaarreenntt..    
  
SSttuuddeennttss  wwhhoo  mmiissss  tteenn  ccoonnsseeccuuttiivvee  sscchhooooll  ddaayyss  sshhaallll  bbee  ddrrooppppeedd  ffrroomm  tthhee  aaccttiivvee  
mmeemmbbeerrsshhiipp  rroollll  uunnlleessss  tthhee  sscchhooooll  iiss  pprroovviiddeedd  wwiitthh  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  eexxccuussee  iiss  
lleeggaall  oorr  tthhee  sscchhooooll  iiss  ppuurrssuuiinngg  ccoommppuullssoorryy  aatttteennddaannccee  pprroosseeccuuttiioonn..  
  
AA  mmaaxxiimmuumm  ooff  tteenn  ddaayyss  ooff  ccuummuullaattiivvee  llaawwffuull  aabbsseenncceess  vveerriiffiieedd  bbyy  ppaarreennttaall  
nnoottiiffiiccaattiioonn  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  dduurriinngg  aa  sscchhooooll  yyeeaarr..    AAllll  aabbsseenncceess  bbeeyyoonndd  tteenn  
ccuummuullaattiivvee  ddaayyss  sshhaallll  rreeqquuiirree  aann  eexxccuussee  ffrroomm  aa  pphhyyssiicciiaann..  
  
EEAARRLLYY  DDIISSMMIISSSSAALL  
PPaarreennttss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  hhaavvee  cchhiillddrreenn  ddiissmmiisssseedd  eeaarrllyy  oorr  eexxccuusseedd  ffrroomm  sscchhooooll  ffoorr  
ddooccttoorr  aappppooiinnttmmeennttss  oorr  ootthheerr  uurrggeenntt  rreeaassoonnss,,  sshhoouulldd  sseenndd  aa  nnoottee  ttoo  tthhee  cchhiilldd’’ss  
tteeaacchheerr..  YYoouurr  cchhiilldd  wwiillll  bbee  ddiissmmiisssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  ooffffiiccee..  PPlleeaassee  iinnffoorrmm  yyoouurr  
cchhiilldd  ooff  tthhee  ppiicckk--uupp  ttiimmee  ssoo  tthhaatt  ccllaasssseess  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  ddiissttuurrbbeedd..  
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LLAATTEE  AARRRRIIVVAALL  
AAnnyy  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarrrriivvee  aatt  sscchhooooll  aafftteerr  88::5500  AAMM  mmuusstt  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  lloobbbbyy  bbeeffoorree  
ggooiinngg  ttoo  ccllaassss..  DDaaiillyy  aatttteennddaannccee  iiss  ttaakkeenn  aatt  88::5500  AAMM  aanndd  ppuuppiillss  wwhhoo  aarree  llaattee  aarree  
mmaarrkkeedd  aabbsseenntt  uunnttiill  tthheeyy  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  ooffffiiccee..  AAllssoo,,  PPMM  kkiinnddeerrggaarrtteenn  ssttuuddeennttss  
aarrrriivviinngg  aafftteerr  1122::3300  PPMM  sshhoouulldd  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  ooffffiiccee..  PPlleeaassee  bbee  aawwaarree  tthhaatt  llaattee  
aarrrriivvaallss  ddoo  ccaauussee  ddiissrruuppttiioonn  ffoorr  tthhee  llaattee  ssttuuddeenntt  aass  wweellll  aass  tthhee  eennttiirree  ccllaassss..  
AAlltthhoouugghh  iinnffrreeqquueenntt  llaattee  aarrrriivvaallss  mmaayy  ooccccuurr,,  wwee  aasskk  tthhaatt  ssttuuddeennttss  rreeppoorrtt  ttoo  
sscchhooooll  oonn  ttiimmee..    
  
RREEQQUUEESSTTSS  FFOORR  HHOOMMEEWWOORRKK  WWHHEENN  AABBSSEENNTT  
HHoommeewwoorrkk  mmaayy  bbee  rreeqquueesstteedd  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  aabbsseenntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  
ddaayy..    IIff  yyoouurr  cchhiilldd  hhaass  bbeeeenn  oouutt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  ddaayy,,  ccoonnttaacctt  tthhee  ooffffiiccee  bbyy  99::3300  
AAMM  ttoo  aallllooww  ttiimmee  ffoorr  tthhee  aassssiiggnnmmeennttss  ttoo  bbee  ggaatthheerreedd..    AAssssiiggnnmmeennttss  mmaayy  bbee  
ppiicckkeedd  uupp  iinn  tthhee  ooffffiiccee  aatt  33::2200  PPMM  oorr  sseenntt  hhoommee  wwiitthh  aannootthheerr  ssttuuddeenntt..    ((IIff  aa  cchhiilldd  
iiss  aabbsseenntt  ffoorr  oonnllyy  oonnee  ddaayy,,  pplleeaassee  ddoo  nnoott  rreeqquueesstt  aassssiiggnnmmeennttss))..    
  
AAuuttoommoobbiillee  DDRROOPP--OOFFFF//PPIICCKK--UUPP  
MMoorrnniinngg  ddrroopp--ooffff  iinn  tthhee  ccaarrppooooll  cciirrccllee  sshhoouulldd  bbeeggiinn  aatt  88::3300  AAMM..  TThhee  ddoooorrss  wwiillll  
bbee  lloocckkeedd  uunnttiill  88::3300  aanndd  tthheenn  lloocckkeedd  aaggaaiinn  aatt  88::5500..    IIff  yyoouu  aarrrriivvee  aafftteerr  88::5500,,  
pplleeaassee  bbrriinngg  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  tthhee  mmaaiinn  lloobbbbyy  ddoooorr..      TThhiiss  cciirrccllee  iiss  llooccaatteedd  aatt  tthhee  ssiiddee  
ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg..    SSttuuddeennttss  mmaayy  eenntteerr  tthhrroouugghh  tthhee  bbaacckk  ddoooorr  aanndd  ggoo  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  
lloobbbbyy  oorr  ttoo  tthheeiirr  ccllaassssrroooomm..    TThhiiss  iiss  aallssoo  tthhee  aarreeaa  ffrroomm  wwhhiicchh  AAMM  kkiinnddeerrggaarrtteenn  
ssttuuddeennttss  aarree  ddiissmmiisssseedd  aanndd  PPMM  kkiinnddeerrggaarrtteenn  ssttuuddeennttss  aarree  ddrrooppppeedd  ooffff..      
  
IIff  yyoouu  aarree  ppiicckkiinngg  cchhiillddrreenn  uupp  aafftteerr  sscchhooooll  pplleeaassee  bbee  ssuurree  tthhaatt  aa  nnoottee  hhaass  bbeeeenn  
sseenntt  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr  aanndd  tthhaatt  cchhiillddrreenn  kknnooww  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  bbee  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthheemm  iinn  
tthhee  ccaarrppooooll  cciirrccllee..    PPlleeaassee  ddoo  nnoott  ccoommee  iinnttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg  iiff  yyoouu  aarree  ppiicckkiinngg  uupp  
yyoouurr  cchhiilldd  aatt  ddiissmmiissssaall  ttiimmee..    AAllll  cchhiillddrreenn  wwhhoo  aarree  bbeeiinngg  ppiicckkeedd  uupp  wwiillll  bbee  
eexxccuusseedd  ttoo  tthhee  ccaarrppooooll  cciirrccllee  aatt  ddiissmmiissssaall  ttiimmee..  PPlleeaassee  aaddhheerree  ttoo  tthhee  ttrraaffffiicc  ssiiggnnss  
oonn  sscchhooooll  ggrroouunnddss..  
  
PPrroocceedduurree  ffoorr  ddiissmmiissssaall  nnoottiicceess  
GGrraaddeess  22,,  33,,  aanndd  44::  
IIff  yyoouurr  cchhiilldd  iiss  ssiiggnneedd  uupp  aanndd  hhaass  sseenntt  aa  nnoottee  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  
aafftteerr  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  AAfftteerr  SScchhooooll  SSppoorrttss,,  BBrroowwnniieess,,  AArrtt  CClluuiibb  oorr  
SScciieennccee  EExxpplloorreerrss,,  pplleeaassee  oonnllyy  sseenndd  aa  nnoottee  iinnttoo  sscchhooooll  iiff  yyoouurr  cchhiilldd  iiss  nnoott  
aatttteennddiinngg  tthhiiss  aaccttiivviittyy  oonn  aa  ddaayy  tthhaatt  sshhee//hhee  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  aatttteenndd..  
  
KKiinnddeerrggaarrtteenn  aanndd  ffiirrsstt  ggrraaddee::  
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PPlleeaassee  sseenndd  aa  nnoottee  iinn  ttoo  sscchhooooll  eeaacchh  ddaayy  wwhheenn  yyoouurr  cchhiilldd  iiss  aatttteennddiinngg  aann  aafftteerr  
sscchhooooll  aaccttiivviittyy  ssuucchh  aass  AAfftteerr  SScchhooooll  SSppoorrttss,,  BBrroowwnniieess,,  AArrtt  CClluubb  oorr  SScciieennccee  
EExxpplloorreerrss..  
  
IIff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthheessee  pprroocceedduurreess,,  pplleeaassee  ccaallll  uuss  iinn  tthhee  mmaaiinn  
ooffffiiccee  oorr  ssppeeaakk  ttoo  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  tteeaacchheerr..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
BBEEHHAAVVIIOORR  GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  SSTTUUDDEENNTTSS  
““BBEEAARR  NNEECCEESSSSIITTIIEESS””  
WWee  eexxppeecctt  oouurr  ssttuuddeennttss  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  rreessppeecctt  ffoorr  tthheemmsseellvveess,,  ffoorr  ootthheerrss,,  aanndd  
ffoorr  pprrooppeerrttyy..    AAtt  tthhee  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  lleevveell  wwee  wwoorrkk  ttoo  tteeaacchh  aanndd  ttoo  rreeiinnffoorrccee  
ggoooodd  bbeehhaavviioorraall  cchhooiicceess..    OOuurr  sscchhooooll--wwiiddee  ““pprroo--ssoocciiaall””  sskkiillllss,,  sscchhooooll  cclliimmaattee,,  
aanndd  OOllwweeuuss  bbuullllyyiinngg  pprreevveennttiioonn  pprrooggrraammss  aaddddrreessss  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  iinntteerrppeerrssoonnaall  
aassppeeccttss  ooff  ssttuuddeenntt  bbeehhaavviioorr  aanndd  pprroovviiddee  aa  ssyysstteemmaattiicc  aapppprrooaacchh  ffoorr  ddeeaalliinngg  wwiitthh  
pprroobblleemmss..    
  
CCOOMMMMOONN  SSCCHHOOOOLL  RRUULLEESS  
SScchhooooll  rruulleess  aanndd  ““RRuulleess  AAggaaiinnsstt  BBuullllyyiinngg””  aarree  ppoosstteedd  iinn  ccllaassssrroooommss..    TThheessee  
ccoommmmoonn  rruulleess  ppeerrttaaiinn  ttoo  tthhee  hhaallllss,,  ccaaffeetteerriiaa,,  ppllaayyggrroouunndd,,  bbuuss,,  aanndd  ccaarrppooooll  
wwaaiittiinngg  aarreeaa..    TThhee  rruulleess  aanndd  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  nnoott  aaddhheerriinngg  ttoo  tthheessee  rruulleess  aarree  
rreevviieewweedd  wwiitthh  cchhiillddrreenn  aanndd  rreeffeerrrreedd  ttoo  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..    

  
TTrreeddyyffffrriinn//EEaassttttoowwnn  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  

EELLEEMMEENNTTAARRYY  SSCCHHOOOOLL  CCOODDEE  OOFF  CCOONNDDUUCCTT  
PPhhiilloossoopphhyy//MMiissssiioonn  

TThhee  ggooaall  ooff  eeaacchh  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  iinn  tthhee  TTrreeddyyffffrriinn//EEaassttttoowwnn  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  
iiss  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  hhiigghheesstt  qquuaalliittyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  ffoorr  oouurr  ssttuuddeennttss..    TThhee  
ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  sscchhooooll  ddiisscciipplliinnee  lliieess  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreessppoonnssiibbllee  bbeehhaavviioorr  
ooff  eeaacchh  cchhiilldd..    AAllll  ffiivvee  sscchhoooollss  uuttiilliizzee  tthhee  BBaattsscchhee  ““PPrroo  SSoocciiaall  SSkkiillllss””  mmooddeell  aanndd  
tthhee  OOllwweeuuss  BBuullllyyiinngg  PPrreevveennttiioonn  pprrooggaamm  wwhhiicchh  eemmpphhaassiizzee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  
ssttuuddeennttss  ttoo  mmaakkee  pprrooppeerr  cchhooiicceess  ffoorr  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr..    WWhheenn  aa  cchhooiiccee  iiss  mmaaddee,,  aa  
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ssttuuddeenntt  mmuusstt  rreefflleecctt  aanndd  eevvaalluuaattee  iitt  wwiitthh  aann  aawwaarreenneessss  ooff  ddiirreecctt  ccoonnsseeqquueenncceess..    
TToo  ffaacciilliittaattee  tthheessee  sskkiillllss,,  gguuiiddeelliinneess  aarree  eessttaabblliisshheedd  wwhhiicchh  aarree  ccoonnssiisstteenntt  aatt  aallll  
ggrraaddee  lleevveellss..    AAllll  sscchhooooll  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  aarree  ttrraaiinneedd  ttoo  eemmppllooyy  tthheessee  mmooddeellss  iiff  
aanndd  wwhheenn  aa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ooccccuurrss..  
  
SSttuuddeenntt  bbeehhaavviioorr  oonn  bbuusseess,,  iinn  hhaallllwwaayyss,,  ccaaffeetteerriiaa  aanndd  rreecceessss  aarreeaass  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  
ccoommppllyy  wwiitthh  eessttaabblliisshheedd  gguuiiddeelliinneess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  rruulleess  ffoorr  bbeehhaavviioorr  aarree  iinn  eeffffeecctt  
aatt  sscchhooooll  ssppoonnssoorreedd  eevveennttss  dduurriinngg  oorr  aafftteerr  sscchhooooll  hhoouurrss,,  oonn  oorr  ooffff  tthhee  bbuuiillddiinngg  
pprreemmiisseess..  
  
WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  cclliimmaattee  ccoonndduucciivvee  ttoo  lleeaarrnniinngg  iiss  eessttaabblliisshheedd  tthhrroouugghh  tthhee  
ccoonnssiisstteenntt  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ddiisscciipplliinnaarryy  gguuiiddeelliinneess,,  ssttaaffff  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  ppaarreenntt  
ssuuppppoorrtt..    TThhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  rreefflleeccttss  aa  ssttrroonngg  sseennssee  ooff  
ccoommmmuunniittyy  aanndd  ppaarrttnneerrsshhiipp  eexxeemmpplliiffiieedd  tthhrroouugghh  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  bbeehhaavviioorr  aanndd  
aaccaaddeemmiicc  eexxcceelllleennccee  ooff  oouurr  eelleemmeennttaarryy  ssttuuddeennttss..  
  

PPRROOSSOOCCIIAALL  SSKKIILLLLSS  OOVVEERRVVIIEEWW  
BBeehhaavviioorraall  ppssyycchhoollooggyy  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  iinntteerrnnaall  llaanngguuaaggee  iiss  aa  kkeeyy  ttoo  sseellff--ccoonnttrrooll..    
TThhee  PPrroossoocciiaall  SSkkiillllss  PPrrooggrraamm  iinncclluuddeess  aa  ffiivvee--sstteepp  ssyysstteemm  tthhaatt  pprroovviiddeess  llaanngguuaaggee  
ttoo  hheellpp  cchhiillddrreenn  ccoonnttrrooll  iimmppuullsseess  aanndd  mmaakkee  ccoonnssttrruuccttiivvee  cchhooiicceess..    IInniittiiaallllyy,,  tthhiiss  
llaanngguuaaggee  iiss  eexxtteerrnnaallllyy  iimmpprreesssseedd  bbyy  ppaarreennttss  aanndd  vviissuuaall  iiccoonnss..    TThhrroouugghh  
mmooddeelliinngg,,  rreehheeaarrssaall,,  aanndd  aapppplliiccaattiioonn,,  tthhiiss  llaanngguuaaggee  iiss  iinntteerrnnaalliizzeedd  bbyy  cchhiillddrreenn  
aanndd  uusseedd  ttoo  eexxeerrcciissee  sseellff--ccoonnttrrooll  aanndd  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aa  
lliisstt  ooff  tthhee  ffiivvee  sstteeppss  aanndd  tthhee  rraattiioonnaallee  ffoorr  eeaacchh..  
  
11..    SSTTOOPP  AANNDD  TTHHIINNKK  
TTeeaacchheerrss  ssaayy  ““SSttoopp  aanndd  tthhiinnkk””  ttoo  ssttuuddeennttss  bbeehhaavviinngg  iinnaapppprroopprriiaatteellyy..    TThhiiss  
mmeessssaaggee  iinntteerrrruuppttss  nneeggaattiivvee  aanndd  iimmppuullssiivvee  bbeehhaavviioorrss..    TThhiiss  pprroommpptt  aallssoo  aaiiddss  
sseellff--ccoonnttrrooll  aass  ssttuuddeennttss  iinntteerrnnaalliizzee  aanndd  aappppllyy  iitt  tthheemmsseellvveess..    FFoorr  aadduullttss,,  ““SSttoopp  
aanndd  tthhiinnkk””  iiss  aa  ccaallmm,,  rraattiioonnaall,,  ccoonnssiisstteenntt  rreessppoonnssee  ttoo  cchhaalllleennggiinngg  bbeehhaavviioorrss..    IItt  
sseerrvveess  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  eemmoottiioonnaall  rreessppoonnsseess  ssuucchh  aass  yyeelllliinngg  oorr  bbeeiinngg  ddrraawwnn  
iinnttoo  aarrgguummeennttss  wwiitthh  cchhiillddrreenn..  
  
22..  GGOOOODD  CCHHOOIICCEE  OORR  BBAADD  CCHHOOIICCEE  
TTeeaacchheerrss  aasskk,,  ““AArree  yyoouu  ggooiinngg  ttoo  mmaakkee  aa  ggoooodd  cchhooiiccee  oorr  aa  bbaadd  cchhooiiccee??””    TThhiiss  
qquueessttiioonn  ppllaacceess  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ddeecciissiioonnss  ssqquuaarreellyy  uuppoonn  cchhiillddrreenn..    PPoowweerr  
ssttrruugggglleess  aanndd  wwiinn  oorr  lloossee  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  aarree  ggeenneerraatteedd  bbyy  cchhiilldd  ddeeffiiaannccee  aarree  
ddeeffuusseedd..    IItt  iiss  mmaaddee  cclleeaarr  tthhaatt  ccoonnsseeqquueenncceess  aarree  ddeerriivveedd  ffrroomm  cchhooiicceess  mmaaddee  bbyy  
cchhiillddrreenn..  
  
33..  CCHHOOIICCEE  OORR  SSTTEEPPSS  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  sseeqquueennccee  vvaarriieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  nneeeedd..    SSoommee  
cchhiillddrreenn  aarree  hheellppeedd  ttoo  eexxpplloorree  aalltteerrnnaattiivvee  cchhooiicceess..    IInn  ootthheerr  ccaasseess,,  cchhiillddrreenn  aarree  
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ttaauugghhtt  ssoocciiaall  sskkiillllss  eesssseennttiiaall  ffoorr  sscchhooooll  aanndd  iinntteerrppeerrssoonnaall  ssuucccceessss..    TThheessee  sstteeppss  
aarree  ccoonnccrreettee  aanndd  ssppeecciiffiicc..    FFoorr  eexxaammppllee,,  sstteeppss  ffoorr  iiggnnoorriinngg  aarree::    BBrreeaakk  ((tthhee  
ggaazzee)),,  TTuurrnn  ((yyoouurr  bbooddyy)),,  aanndd  MMoovvee  ((oouutt  ooff  tthhee  aarreeaa))..    TThheessee  sstteeppss  aarree  vveerrbbaalliizzeedd  
ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  ccoonnttrroolllliinngg  ccaappaacciittyy  ooff  llaanngguuaaggee..  
  
44..  JJUUSSTT  DDOO  IITT!!  
TTeeaacchheerrss  ssaayy,,  ““JJuusstt  ddoo  iitt!!””    TThhiiss  mmeessssaaggee  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  aaccttiivvaattee  cchhiillddrreenn  aanndd  
eelliimmiinnaattee  eexxcceessssiivvee  vveerrbbaaiiggee  rreeggaarrddiinngg  eevveennttss  aanndd  bbeehhaavviioorraall  eexxppeeccttaattiioonnss..  
  
55..  HHOOWW  DDIIDD  II  DDOO??  
TThhiiss  sstteepp  iiss  uusseedd  ffoorr  sseellff--mmoonniittoorriinngg  aanndd  sseellff--eevvaalluuaattiioonn..    CChhiillddrreenn  rreefflleecctt  uuppoonn  
tthhee  rreessuullttss  ooff  tthheeiirr  cchhooiicceess  aanndd  ccoonnssiiddeerr  bbeehhaavviioorraall  aalltteerrnnaattiivveess  wwhheenn  nneeeeddeedd..  
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss  ffiivvee--sstteepp  sseeqquueennccee  ffoorr  aaddddrreessssiinngg  cchhaalllleennggiinngg  cchhiilldd  bbeehhaavviioorrss,,  
tthhee  PPrroossoocciiaall  SSkkiillllss  PPrrooggrraamm  ooffffeerrss  aa  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  ssyysstteemm  tthhaatt  iiss  aaddaappttaabbllee  
aaccrroossss  aaggeess  aanndd  ssiittuuaattiioonnss..  
((BBaasseedd  oonn  tthhee  wwoorrkk  ooff  DDrr..  GGeeoorrggee  BBaattsscchhee..    AAddaapptteedd  bbyy  JJeerrrryy  MMccMMuulllleenn,,  
PPhh..DD..))  
  
OLWEUS BULLY PREVENTION PROGRAM 
Our elementary schools use the research based on the Olweus Bullying 
Prevention Program as the foundation for creating a safe environment for 
children.  This program presents a clear definition of the term “bullying”   “A 
person is bullied when he/she is exposed, repeatedly and over time, to 
negative actions on the part of one or more persons.” (Olweus, 1993)  
 
This program provides a structured approach to the prevention of bullying.  It 
promotes increased understanding of the issues involved with “bullying” 
behaviors and provides a coordinated plan for addressing these issues.  The 
program involves training for staff and students as well as information for 
parents.  Information regarding bullying behaviors is shared systematically in 
the school.  Supervision is coordinated among all staff members.  Interventions 
may occur with individuals or groups within the school. 
 
The goals of the program are: 

• To reduce (and ideally eliminate) existing bully/victim problems among 
school children 
• To prevent the development of new bully/victim problems 
• To achieve better peer relations at school 

 
Four building rules apply to bullying.  In our bully-free school, we will: 

• Not bully others 
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• Help students who are bullied 
• Include all students who are left out 
• Tell an adult at school and home when someone is bullied 

 
PPAATTHHSS  ((PPrroommoottiinngg  AAlltteerrnnaattiivvee  TThhiinnkkiinngg  SSttrraatteeggiieess))  PPrrooggrraamm  

PPAATTHHSS  iiss  aa  rreesseeaarrcchh--bbaasseedd  ccuurrrriiccuulluumm  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  oouurr  sscchhooooll  ttoo  ssuuppppoorrtt  
tthhee  oovveerraallll  sscchhooooll  cclliimmaattee  pprrooggrraamm..  PPAATTHHSS  ffooccuusseess  oonn  ssoocciiaall,,  eemmoottiioonnaall  aanndd  
ccooggnniittiivvee  ssttrraatteeggiieess..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  sseellff--ccoonnttrrooll,,  ppoossiittiivvee  sseellff--eesstteeeemm,,  
eemmoottiioonnaall  aawwaarreenneessss,,  aanndd  iinntteerrppeerrssoonnaall  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  sskkiillllss  aarree  eemmpphhaassiizzeedd..  
SSoommee  aaddddiittiioonnaall  PPAATTHHSS  sskkiillllss  iinncclluuddee::    

--FFoolllloowwiinngg  rruulleess  --IIddeennttiiffyyiinngg  pprroobblleemmss//ggeenneerraattiinngg        
ssoolluuttiioonnss  

--CCooooppeerraattiinngg      --SSoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  
--GGooaall  sseettttiinngg      --MMaakkiinngg  ggoooodd  ddeecciissiioonnss  
--RReessppeecctt  aanndd  ffoorrggiivveenneessss    --CCoommpplliimmeennttss  
--FFrriieennddss,,  sshhaarriinngg      --PPllaayyiinngg  ffaaiirr  
--FFeeeelliinnggss  aanndd  bbeehhaavviioorrss    --LLiisstteenniinngg  ttoo  ootthheerrss//ppooiinnttss  ooff  vviieeww  
  

PPAATTHHSS  ccoommppoonneennttss  iinncclluuddee::    
••  CCllaassssrroooomm  lleessssoonnss  ––  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aa  ssiixx--ddaayy  ccyyccllee  
••  PPAATTHHSS  KKiidd  ooff  tthhee  WWeeeekk  --  ccoommpplliimmeennttss  
••  SSttaaffff  ttrraaiinniinngg  
••  PPuuppppeettss,,  ffaaccee--ccaarrddss,,  rreeaall  lliitteerraattuurree,,  ggrroouupp  pprroocceessssiinngg  

aaccttiivviittiieess,,  ppoosstteerrss//vviissuuaallss  ttoo  ssuuppppoorrtt  lleessssoonnss  
  

GGEENNEERRAALL  BBEEHHAAVVIIOORRAALL  GGUUIIDDEELLIINNEESS  
AAllll  ffiivvee  sscchhoooollss  hhoolldd  ddiisscciipplliinnee  eexxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  ssttuuddeennttss,,  wwhhiicchh  aarree  ccoonnssiisstteenntt  
aammoonngg  aallll  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  llooccaattiioonn  oorr  ggrraaddee  lleevveell  iinn  tthhee  
bbuuiillddiinngg..    AA  pprriimmaarryy  ggooaall  ooff  tthhee  sscchhooooll  iiss  ttoo  nnuurrttuurree  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  sseellff--
ddiisscciipplliinnee  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  ootthheerrss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  aarree  ttoo  bbee  rreevviieewweedd  
bbyy  ssttuuddeennttss  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  aannnnuuaallllyy  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  sscchhooooll  aanndd  rreeffeerreenncceedd  
ffrreeqquueennttllyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr::  
  
  
HHAALLLLWWAAYYSS  
11..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  wwaallkk  aanndd  ssttaayy  ttoo  tthhee  rriigghhtt  wwhheenn  ttrraavveelliinngg  ttoo  aanndd  

ffrroomm  ccllaasssseess..  
22..  QQuuiieett  vvooiicceess  aarree  ttoo  bbee  uusseedd..  
33..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  kkeeeepp  tthheeiirr  hhaannddss  ttoo  tthheemmsseellvveess..  
44..  SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ttoo  lliinnggeerr  iinn  bbaatthhrroooommss..  
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OOFFFFIICCEE  AARREEAA  
11..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerraattee  ooff  tthhoossee  wwoorrkkiinngg  aanndd  wwaaiitt  tthheeiirr  ttuurrnn  ttoo  

ssppeeaakk..  
22..  TThhee  ooffffiiccee  tteelleepphhoonneess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  uusseedd  uunnlleessss  iitt  iiss  aann  eemmeerrggeennccyy..  
  
CCAAFFEETTEERRIIAA  
11..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  eenntteerr  aanndd  eexxiitt  qquuiieettllyy..  
22..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  sseeaatteedd  uunnlleessss  ffoolllloowwiinngg  rroouuttiinneess  ooff  ttrraasshh  ddiissppoossaall,,  

ssnnaacckk  oorr  bbaatthhrroooomm  uussee..  
33..  SSttuuddeennttss  sshhaallll  ddeemmoonnssttrraattee  aapppprroopprriiaattee  ttaabbllee  mmaannnneerrss..  
44..  NNootthhiinngg  sshhoouulldd  eevveerr  bbee  tthhrroowwnn  iinn  tthhee  ccaaffeetteerriiaa..  
55..  RRuunnnniinngg  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  aatt  aannyy  ttiimmee..  
66..  WWhheenn  ffiinniisshheedd  eeaattiinngg,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  lleeaavvee  tthhee  aarreeaa  cclleeaann  aanndd  rreessppeecctt  

ootthheerrss’’  ssppaaccee..  
77..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  nnoott  lleenndd  oorr  bboorrrrooww  mmoonneeyy  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr..  
88..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  bbee  ssiilleenntt  ffoorr  aannnnoouunncceemmeennttss  aanndd  ffoollllooww  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  

ccaaffeetteerriiaa  mmoonniittoorrss..  
  
PPLLAAYYGGRROOUUNNDD  
WWhhiillee  eeaacchh  ggrraaddee  lleevveell  oorr  ddiivviissiioonn  ccoonnssttrruuccttss  ssppeecciiffiicc  rruulleess  ffoorr  rreecceessss  bbeehhaavviioorr,,  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ccoommmmoonn  iinn  aallll  sscchhoooollss::  
  
11..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  ppllaayy  ssaaffeellyy  oonnllyy  iinn  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass  aanndd  rreemmaaiinn  wwiitthhiinn  

ppllaayyggrroouunndd  bboouunnddaarriieess..  
22..  FFiigghhttiinngg  oorr  ggaammeess  iinnvvoollvviinngg  bbooddyy  ccoonnttaacctt  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  aatt  aannyy  ttiimmee..  
33..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  uussee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ssuupppplliieess  iinn  aa  ssaaffee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  

mmaannnneerr..  
44..  AAnnyy  sseerriioouuss  pprroobblleemm  iinnvvoollvviinngg  eeqquuiippmmeenntt  oorr  iinnjjuurryy  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  

tthhee  tteeaacchheerr  oonn  dduuttyy  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
55..  SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  ppllaayy  oonn  iiccee  oorr  tthhrrooww  ssnnoowwbbaallllss..  
66..  WWhheenn  hheeaarriinngg  tthhee  bbeellll,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  lliinnee  uupp  qquuiicckkllyy  aanndd  qquuiieettllyy..  
77..  AA  rreeqquueesstt  nnoott  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  oouuttddoooorr  rreecceessss  dduuee  ttoo  hheeaalltthh  rreeaassoonnss  

rreeqquuiirreess  aa  nnoottee  ffrroomm  aa  ppaarreenntt  ffoorr  oonnee  ddaayy  oorr  ffrroomm  aa  pphhyyssiicciiaann  ffoorr  aann  
eexxtteennddeedd  aammoouunntt  ooff  ttiimmee..  

  
  
IINNDDOOOORR  RREECCEESSSS  
11..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  uunnlleessss  ggiivveenn  ppeerrmmiissssiioonn  bbyy  tthhee  

tteeaacchheerr  oonn  dduuttyy  ttoo  lleeaavvee  tthhee  rroooomm..  
22..  AAccttiivviittiieess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  aann  iinnddoooorr  sseettttiinngg  

aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  eeaacchh  ggrraaddee  lleevveell  tteeaamm..  
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BBUUSS  
11..  TThhee  ssaammee  ccoonndduucctt  tthhaatt  iiss  eexxppeecctteedd  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  sshhoouulldd  bbee  oobbsseerrvveedd  

oonn  tthhee  bbuuss..  
22..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  wwaallkk  oonn  aanndd  ooffff  tthhee  bbuuss..  
33..  QQuuiieett  vvooiicceess  sshhoouulldd  bbee  uusseedd..  
44..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  rreemmaaiinn  sseeaatteedd  aanndd  kkeeeepp  tthheeiirr  hhaannddss  ttoo  tthheemmsseellvveess..    

HHeeaadd,,  hhaannddss  aanndd  ffeeeett  mmuusstt  bbee  kkeepptt  iinnssiiddee  tthhee  bbuuss..  
55..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  nnoott  eeaatt  oorr  ddrriinnkk  wwhhiillee  rriiddiinngg  tthhee  bbuuss..    NNootthhiinngg  iiss  ttoo  bbee  

tthhrroowwnn  oouutt  ooff  wwiinnddoowwss..  
66..  NNoo  pprrooffaannee  llaanngguuaaggee  iiss  ppeerrmmiitttteedd  aatt  aannyy  ttiimmee..  
77..  TThhee  bbuuss  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  cclleeaann  aanndd  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  nnoott  ttaammppeerr  wwiitthh  aannyy  

eeqquuiippmmeenntt..  
88..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  rriiddee  oonnllyy  oonn  tthhee  aassssiiggnneedd  bbuuss  aanndd  ddiisseemmbbaarrkk  aatt  tthhee  

aassssiiggnneedd  ssttoopp  uunnlleessss  ggiivveenn  pprriioorr  aapppprroovvaall  tthhrroouugghh  tthhee  pprriinncciippaall’’ss  
ooffffiiccee..  

  
DDIISSCCIIPPLLIINNAARRYY  MMEEAASSUURREESS  
TToo  eennssuurree  tthhee  rriigghhttss,,  pprriivviilleeggeess  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  aallll  eelleemmeennttaarryy  ssttuuddeennttss,,  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  aarree  iinn  ppllaaccee  ttoo  ssoommee  ddeeggrreeee  iinn  eeaacchh  sscchhooooll..    TThhee  lliissttiinngg  iiss  
nnoott  iinncclluussiivvee  bbuutt  mmeeaanntt  ttoo  bbee  aa  gguuiiddee  ffoorr  ffaaiirr  aanndd  eeqquuiittaabbllee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss..    
TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  eexxeerrcciissee  iittss  ddiissccrreettiioonn  iinn  mmaakkiinngg  jjuuddggmmeennttss  rreeggaarrddiinngg  
bbeehhaavviioorraall  iissssuueess  nnoott  lliisstteedd  wwiitthhiinn  tthheessee  gguuiiddeelliinneess..  
  
  OOFFFFEENNSSEE        MMIINNIIMMUUMM  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEE  
11  DDiissrruuppttiivvee  bbeehhaavviioorr  iinn      11  WWaarrnniinngg  GGiivveenn  
  ccllaassssrroooomm,,  ccaaffeetteerriiaa,,  lliibbrraarryy,,    22  TTiimmee  OOuutt  
  aasssseemmbblliieess,,  ffiirree  ddrriillll,,  ffiieelldd  ttrriippss,,    33  PPaarreenntt  CCoonnttaacctt  
  ssoocciiaall  eevveennttss  oorr  ootthheerr  sscchhooooll    44  SSuussppeennssiioonn  
  ssppoonnssoorreedd  eevveennttss..  
  
22  PPhhyyssiiccaall  iinnjjuurryy  ccaauusseedd  bbyy    11  PPaarreenntt  CCoonnttaacctt  
  ffiigghhttiinngg          22  SSuussppeennssiioonn    

  
33  PPoosssseessssiioonn  ooff  WWeeaappoonnss      11  SSeeee  PPoolliiccyy  ##55111144..22  
  
44  DDeessttrruuccttiioonn  ooff  ssttuuddeenntt  oorr  sscchhooooll    11  PPaarreenntt  CCoonnttaacctt  
  pprrooppeerrttyy          22  RReessttiittuuttiioonn  iinn  SSoommee    
                MMaannnneerr  

33  PPoossssiibbllee  SSuussppeennssiioonn  
  
55  BBuuss  OOffffeennsseess        11    WWaarrnniinngg  

22  WWrriitttteenn  NNoottiiffiiccaattiioonn  
33  PPoossssiibbllee  SSuussppeennssiioonn  
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66  TThhrreeaattss          11  PPaarreenntt  CCoonnttaacctt  

22  RReeppoorrtt  ttoo  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
33  PPoossssiibbllee  SSuussppeennssiioonn  
  

77  BBuullllyyiinngg          11  WWaarrnniinngg  
              22  PPaarreenntt  CCoonnttaacctt  
              33  LLoossss  ooff  PPrriivviilleeggee  
              44  PPoossssiibbllee  ssuussppeennssiioonn  
  
  
TThhee  EElleemmeennttaarryy  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt,,  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  BBeehhaavviioorr  aanndd  DDiisscciipplliinnaarryy  
AAccttiivviittiieess  eexxiisstt  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  eeaacchh  cchhiilldd  iinn  oouurr  sscchhoooollss..    TThheessee  
pprrootteeccttiivvee  mmeeaassuurreess  aarree  iinn  eeffffeecctt  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss,,  ffiieelldd  ttrriippss,,  oonn  bbuuss  rroouutteess  
aanndd  aatt  aafftteerr--sscchhooooll  aanndd  HHSSAA  ssppoonnssoorreedd  eevveennttss..  
  
  
WWEEAAPPOONNSS  ((DDiissttrriicctt  PPoolliiccyy  ##55111144..22))  
IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  AAcctt  2266  ooff  11999955  aammeennddiinngg  tthhee  
PPeennnnssyyllvvaanniiaa  PPuubblliicc  SScchhooooll  CCooddee  ooff  11994499  wwhhiicchh  pprroohhiibbiittss  ppoosssseessssiioonn  ooff  
wweeaappoonnss  iinn  tthhee  sscchhoooollss  oorr  aatt  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess..  
  
SSeeccttiioonn  44..    TThhee  AAcctt  [[ooff  MMaarrcchh  1100,,  11994499  ((PP..LL..  3300,,  NNoo..  1144)),,  kknnoowwnn  aass  tthhee  
PPuubblliicc  SScchhooooll  CCooddee  11994499]]  iiss  aammeennddeedd  bbyy  aaddddiinngg  aa  sseeccttiioonn  ttoo  rreeaadd::  
  
SSEECCTTIIOONN  11331177..22  PPOOSSSSEESSSSIIOONN  OOFF  WWEEAAPPOONNSS  PPRROOHHIIBBIITTEEDD  
  
••  EExxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  aa  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  oorr  aarreeaa  

vvooccaattiioonnaall--tteecchhnniiccaall  sscchhooooll  sshhaallll  eexxppeell,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  oonnee  
yyeeaarr,,  aannyy  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  hhaavvee  bbrroouugghhtt  aa  wweeaappoonn  oonnttoo  aannyy  
sscchhooooll  pprrooppeerrttyy,,  aannyy  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittyy  oorr  aannyy  ppuubblliicc  ccoonnvveeyyaannccee  
pprroovviiddiinngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aa  sscchhooooll  oorr  sscchhooooll  ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittyy..  

  
••  EEvveerryy  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  aanndd  aarreeaa  vvooccaattiioonnaall--tteecchhnniiccaall  sscchhooooll  sshhaallll  ddeevveelloopp  aa  

wwrriitttteenn  ppoolliiccyy  rreeggaarrddiinngg  eexxppuullssiioonn  ffoorr  ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  wweeaappoonn  aass  rreeqquuiirreedd  
uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn..    EExxppuullssiioonnss  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aallll  aapppplliiccaabbllee  
rreegguullaattiioonnss..  

  
••  TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  aa  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  oorr  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddiirreeccttoorr  ooff  aann  

aarreeaa  vvooccaattiioonnaall--tteecchhnniiccaall  sscchhooooll  mmaayy  rreeccoommmmeenndd  ddiisscciipplliinnee  sshhoorrtt  ooff  
eexxppuullssiioonn  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss..    TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  ootthheerr  cchhiieeff  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  ooff  aa  sscchhooooll  eennttiittyy  sshhaallll,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eexxcceeppttiioonnaall  
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ssttuuddeenntt,,  ttaakkee  aallll  sstteeppss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  
DDiissaabbiilliittiieess  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  ((PPuubblliicc  LLaaww  9911--223311,,  2200  UU..SS..CC..  11440000  sseeqq..))..  

  
••  AAllll  sscchhooooll  ddiissttrriiccttss  aanndd  aarreeaa  vvooccaattiioonnaall--tteecchhnniiccaall  sscchhoooollss  sshhaallll  rreeppoorrtt  aallll  

iinncciiddeennttss  iinnvvoollvviinngg  ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  wweeaappoonn  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  tthhiiss  sseeccttiioonn  aass  
ffoolllloowwss::  

  
11..  TThhee  sscchhooooll  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  rreeppoorrtt  tthhee  ddiissccoovveerryy  

ooff  aannyy  wweeaappoonn  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  tthhiiss  sseeccttiioonn  ttoo  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  
ooffffiicciiaallss..  

22..  TThhee  sscchhooooll  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  aallll  iinncciiddeennttss  rreellaattiinngg  ttoo  eexxppuullssiioonnss  ffoorr  
ppoosssseessssiioonnss  ooff  aa  wweeaappoonnss  oonn  sscchhooooll  ggrroouunnddss,,  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  aaccttvviittiieess  
oorr  ppuubblliicc  ccoonnvveeyyaanncceess  pprroovviiddiinngg  ttrraassppoorrttaattiioonn  ttoo  aa  sscchhooooll  oorr  sscchhooooll--
ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittyy..    RReeppoorrttss  sshhaallll  iinncclluuddee  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  
SSeeccttiioonn  11330022--AA..  

  
SSEECCTTIIOONN  11330011--AA..  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  ––  AASS  UUSSEEDD  IINN  TTHHIISS  AARRTTIICCLLEE  
  
““SScchhooooll  PPrrooppeerrttyy””  sshhaallll  mmeeaann  aannyy  ppuubblliicc  sscchhooooll  ggrroouunnddss,,  aannyy  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  
aaccttiivviittyy  oorr  aannyy  ccoonnvveeyyaannccee  pprroovviiddnngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aa  sscchhooooll  eennttiittyy  oorr  sscchhooooll--
ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittyy..  
  
““WWeeaappoonn””  sshhaallll  iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  ””aannyy  kknniiffee,,  ccuuttttiinngg  iinnssttrruummeenntt,,  
ccuuttttiinngg  ttooooll,,  nnuunncchhaakkuu,,  ffiirreeaarrmm,,  sshhoottgguunn,,  rriiffllee  aanndd  aannyy  ootthheerr  ttooooll,,  iinnssttrruummeenntt,,  oorr  
iimmpplleemmeenntt  ccaappaabbllee  ooff  iinnfflliiccttiinngg  sseerriioouuss  bbooddiillyy  iinnjjuurryy..  
  
AA  ccoommpplleettee  ccooppyy  ooff  AAcctt  2266  ooff  11999955  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  MMaaiinn  OOffffiiccee..  
  
SSEEXXUUAALL  HHAARRAASSSSMMEENNTT  ((DDiissttrriicctt  RReegguullaattiioonn  ##55117722))  
PPrroocceedduurree  ffoorr  RReessoollvviinngg  CCoommppllaaiinnttss  iinnvvoollvviinngg  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  ooff  SSttuuddeennttss::  
  
SSeexxuuaallllyy  hhaarraassssiinngg  ccoonndduucctt  iinn  tthhee  sscchhooooll  sseettttiinngg,,  wwhheetthheerr  ccoommmmiitttteedd  bbyy  ssttuuddeennttss  
oorr  ssttaaffff,,  iiss  pprroohhiibbiitteedd..    SSeexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  uunnwweellccoommee  sseexxuuaall  
aaddvvaanncceess,,  rreeqquueessttss  ffoorr  sseexxuuaall  ffaavvoorrss,,  iinnaapppprroopprriiaattee  vveerrbbaall  oorr  pphhyyssiiccaall  ccoonndduucctt  ooff  
aa  sseexxuuaall  nnaattuurree,,  oorr  ddiissppllaayy  ooff  mmaatteerriiaallss  wwhhiicchh  eevvookkee  rreessppoonnsseess  nnoott  iinn  kkeeeeppiinngg  
wwiitthh  tthhee  aattmmoosspphheerree  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  ccllaassssrroooomm  oorr  wwoorrkkppllaaccee..    IItt  sshhaallll  bbee  aa  
vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  ffoorr  aannyy  ssttuuddeenntt  oorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  ttoo  hhaarraassss  aannyy  ssttuuddeenntt  oorr  
ssttaaffff  mmeemmbbeerr..  
  
SSuucchh  ccoonndduucctt  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  
  
((aa))  SSeexxuuaall  fflliirrttaattiioonnss,,  ttoouucchhiinngg,,  aaddvvaanncceess  oorr  pprrooppoossiittiioonnss;;  
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((bb))  VVeerrbbaall  oorr  wwrriitttteenn  ccoommmmeennttss  ooff  aa  sseexxuuaall  nnaattuurree  iinncclluuddiinngg  sseexxuuaallllyy  
ssuuggggeessttiivvee  oorr  ddeeggrraaddiinngg  llaannggaauuggee..  

  
AAnnyy  ssttuuddeenntt  oorr  ppaarreenntt  wwhhoo  aalllleeggeess  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  bbyy  aannyy  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  oorr  
ssttuuddeenntt  mmaayy  ccoommppllaaiinn  ddiirreeccttllyy  ttoo  aa  tteeaacchheerr,,  gguuiiddaannccee  ccoouunnsseelloorr,,  oorr  bbuuiillddiinngg  
aaddmmiinniissttrraattoorr..    TThhee  rreecciippiieenntt  ooff  ssuucchh  aa  ccoommppllaaiinntt  sshhaallll  rreeppoorrtt  tthhee  ccoommppllaaiinntt  ttoo  
tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ssttuuddeenntt  hhaarraassssiinngg  
aannootthheerr  ssttuuddeenntt,,  tthhee  pprriinncciippaall  oorr  aa  ddeessiiggnneeee  wwiillll  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  aalllleeggaattiioonnss  ooff  
mmiissccoonndduucctt  oonn  aa  ccoonnffiiddeennttiiaall  bbaassiiss  aanndd  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  wwhheenn  sseexxuuaall  
hhaarraassssmmeenntt  hhaass  ooccccuurrrreedd..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  hhaarraassssiinngg  aa  ssttuuddeenntt,,  tthhee  
pprriinncciippaall  sshhaallll  ccoonnffeerr  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  PPeerrssoonnnneell,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  
iinnvveessttiiggaattee  ssuucchh  ccoommppllaaiinnttss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall..  
  
AAnnyy  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  ffoouunndd,,  aafftteerr  aapppprroopprriiaattee  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  ttoo  hhaavvee  eennggaaggeedd  iinn  
sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  
SSttuuddeenntt  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  aanndd  tthhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  PPuubblliicc  SScchhooooll  CCooddee  ooff  11994499,,  
aass  aammeennddeedd..    AAnn  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  
tthhee  cciirrccuummssttaanncceess,,  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  tteerrmmiinnaaiioonn,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  PPrroocceedduurree  
ffoorr  RReessoollvviinngg  CCoommppllaaiinnttss  IInnvvoollvviinngg  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  AAmmoonngg  EEmmppllooyyeeeess,,  tthhee  
SScchhooooll  CCooddee  ooff  PPeennnnssyyllvvaanniiaa,,  aanndd  tthhee  aapppplliiccaabbllee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoolllleeccttiivvee  
BBaarrggaaiinniinngg  AAggrreeeemmeenntt..  
  
RRIISSKK  AASSSSEESSSSMMEENNTT  FFOORR  TTHHRREEAATTEENNIINNGG  BBEEHHAAVVIIOORRSS**  
((RReegg  ##55440011))  

11..  BBuuiillddiinngg  aaddmmiinnssttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  ccoonndduuccttss  iinniittiiaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  ttoo  
vveerriiffyy  iinncciiddeenntt****  aanndd  pprroobbaalliilliittyy  ooff  ssttuuddeenntt  iinnvvoollvveemmeenntt::  OOffffiiccee  ooff  
IInnddiivviidduuaalliizzeedd  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess  iiss  nnoottiiffiieedd..  

22..  BBuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  ccoonnttaaccttss  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  ttoo  rreevviieeww  
tthheessee  sstteeppss  iinn  tthhee  pprroottooccooll::  

aa..  SSttuuddeenntt  wwiillll  bbee  ssuussppeennddeedd  oouutt  ooff  sscchhooooll  ppeennddiinngg  ffuurrtthheerr  
iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  rreessuullttss  ooff  mmeennttaall  hheeaalltthh  aasssseessssmmeenntt  
ccoonndduucctteedd  bbyy  aa  cceerrttiiffiieedd  cchhiilldd  aanndd  aaddoolleesscceenntt  ppssyycchhiiaattrriisstt  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  iiff  ssttuuddeenntt  ppoosseess  aa  tthhrreeaatt  ttoo  sseellff  oorr  ootthheerrss  aanndd  wwhhaatt  
ssuuppppoorrttss  aanndd  sseerrvviicceess  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aassssiisstt  ssttuuddeenntt..  

bb..  OOffffiiccee  ooff  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess  oorr  ddeessiiggnneeee  wwiillll  
ccoonnttaacctt  ffaammiillyy  ttoo  ddiissccuussss  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  aasssseessssmmeenntt..    
SSiiggnneedd  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  ppeerrmmiissssiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd..  

cc..  IIff  ssuussppeennssiioonn  eexxcceeeeddss  tthhrreeee  ddaayyss,,  ffaammiillyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aann  
iinnffoorrmmaall  hheeaarriinngg..  

dd..  PPoolliiccee  mmuusstt  bbee  nnoottiiffiieedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  wweeaappoonnss  oorr  ddrruugg  
ooffffeennssee..  
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ee..  PPoolliiccee  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  bbuuiillddiinngg  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssuucchh  aass  iinn  ssiittuuaattiioonnss  iinnvvoollvviinngg  aassssaauulltt  rreessuullttiinngg  
iinn  sseerriioouuss  bbooddiillyy  iinnjjuurryy..  

33..  OOffffiiccee  ooff  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess  oorr  ddeessiiggnneeee  pprreeppaarreess  
ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  bbuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  ttoo  sseeccuurree  ppaarreenntt  ssiiggnnaattuurree..  

44..  OOffffiiccee  ooff  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess  aarrrraannggeess  aasssseessssmmeenntt  aanndd  
ccoonnttaaccttss  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  aanndd  bbuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr..  

55..  BBuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  pprreeppaarreess  ssuummmmaarryy  ooff  iinncciiddeenntt  ffoorr  
SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

66..  UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  ppaarreennttaall  ppeerrmmiissssiioonn,,  bbuuiillddiinngg  aaddmmiinnssttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  
ccoonnttaaccttss  mmeennttaall  hheeaalltthh  pprrooffeessssiioonnaall  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  
iinncciiddeenntt  aanndd  rreeccoorrddss  ccoonnttaaiinniinngg  ppeerrttiinneenntt  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhee  
aaddmmiinniissttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  mmaakkeess  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  mmeennttaall  hheeaalltthh  
pprrooffeessssiioonnaall  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  bbuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  aasssseessssmmeenntt  aass  ttoo  wwhheetthheerr  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  ssaaffee  
ttoo  rreettuurrnn  ttoo  sscchhooooll..  

77..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  rriisskk  aasssseessssmmeenntt,,  tthhee  mmeennttaall  hheeaalltthh  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonnttaaccttss  
tthhee  bbuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  aass  ppeerr  pprreevviioouuss  aaggrreeeemmeenntt..    TThhee  
aaddmmiinniissttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  ccoonnttaaccttss  tthhee  ffaammiillyy..  

88..  TThhee  mmeennttaall  hheeaalltthh  pprrooffeessssiioonnaall  sseennddss  aa  wwrriitttteenn  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  OOffffiiccee  ooff  
IInnddiivviidduuaalliizzeedd  SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess,,  wwhhiicchh,,  iinn  ttuurrnn,,  ddiisssseemmiinnaatteess  tthhiiss  ttoo  tthhee  
bbuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann..  

99..  DDiisscciipplliinniiaarryy  aaccttiioonn  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  mmeennttaall  
hheeaalltthh  aasssseessssmmeenntt..    IIff  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  aa  tthhrreeaatt  ttoo  sseellff  oorr  ootthheerrss,,  
tthheenn  ssttuuddeenntt  rreettuurrnnss  ttoo  sscchhooooll  ffoolllloowwiinngg  aa  tteerrmm  ooff  ssuussppeennssiioonn  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  bbuuiillddiinngg  aaddmmiinniissttrraattoorr..    SSuuppppoorrttss  aanndd  sseerrvviicceess  aarree  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aapppprroopprriiaattee  bbuuiillddiinngg  tteeaamm  ((SSttuuddeenntt  AAssssiissttaannccee,,  IIEEPP,,  
IISSTT))..  

1100..  BBuuiillddiinngg  aanndd  DDiissttrriicctt  ppeerrssoonnnneell  wwoorrkk  wwiitthh  ffaammiillyy  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  

**EExxcceerrpptteedd  ffrroomm  AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReegguullaattiioonn  55440011  
****AAss  ppeerr  PPAA  AAcctt  112266,,  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  wweeaappoonnss  iinncciiddeenntt,,  tthhee  aapppprroopprriiaattee  
pprroocceedduurreess  aarree  ffoolllloowweedd  iinncclluuddiinngg  ppoolliiccee  nnoottiiffiiccaattiioonn,,  ddooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  ssttaattee  
rreeppoorrttiinngg  aanndd  rreeccoommmmmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  bbyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  
ddiissccrreettiioonnaarryy  aaccttiioonn  iiff  wwaarrrraanntteedd..  
  
CCEELLEEBBRRAATTIIOONNSS  
DDuurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  tthheerree  aarree  ssppeecciiaall  ooccccaassiioonnss  wwhheenn  ccllaasssseess  mmaayy  hhaavvee  
cceelleebbrraattiioonnss::  
BBiirrtthhddaayy  

AAllll  bbiirrtthhddaayy  ssnnaacckkss  ffoorr  ggrraaddeess  11--44  sshhoouulldd  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  aafftteerr  tthhee  lluunncchh  
hhoouurr..  TThhiiss  aalllleevviiaatteess  aannyy  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh  tthhee  ddaaiillyy  lluunncchh  pprrooggrraamm..  
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HHaalllloowweeeenn  PPaarraaddee  aanndd  PPaarrttiieess  

TThheerree  iiss  aann  aannnnuuaall  HHaalllloowweeeenn  ppaarraaddee  ffoolllloowweedd  bbyy  ccllaassssrroooomm  ppaarrttiieess  
ppllaannnneedd  bbyy  hhoommeerroooomm  ppaarreennttss..    PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  HHaalllloowweeeenn  ppaarraaddee  aanndd  
ppaarrttiieess  iiss  ooppttiioonnaall..    WWee  aasskk  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aaddhheerree  ttoo  tthheessee  ssiimmppllee  ccoossttuummee  
gguuiiddeelliinneess::  
  CCoossttuummee  aappppaarreell  ttoo  aavvooiidd::  
  11..    aavvooiidd  ggoorryy  ssuubbjjeeccttss  ––  ccoossttuummeess  ddeeppiiccttiinngg  mmoonnsstteerrss,,  bblloooodd,,  ddeeaatthh,,  
hhoorrrroorr  ccrreeaattuurreess,,  ccoonnttrroovveerrssiiaall  ppoolliittiiccaall  ffiigguurreess  oorr  ootthheerr  ffrriigghhtteennttiinngg  
cchhaarraacctteerrss..  
  22..    aavvooiidd  wweeaappoonnrryy  ––  iitteemmss  rreesseemmbblliinngg  gguunnss,,  sswwoorrddss,,  rriifflleess,,  kknniivveess,,  oorr  
ootthheerr  wweeaappoonnss..  
  33..    aavvooiidd  ffuullll  ffaaccee  ccoovveerriinngg  ––  mmaatteerriiaall  oorr  mmaasskkss  tthhaatt  iinnhhiibbiitt  vviissiioonn  oorr  
bbrreeaatthhiinngg  oorr  ccaauussee  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  iinnrreeccooggnniizzaabbllee..    LLaatteexx  mmaasskkss  aarree  nnoott  
aalllloowweedd..  
  
WWiinntteerr  HHoolliiddaayy  
PPrriioorr  ttoo  wwiinntteerr  vvaaccaattiioonn  tthheerree  iiss  aa  ccllaassssrroooomm  ppaarrttyy  wwiitthh  ssnnaacckkss  aanndd  aa  ccrraafftt  oorr  
ggaammee  ppllaannnneedd  bbyy  hhoommeerroooomm  ppaarreennttss..  
  
VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy    
EEaacchh  VVaalleennttiinnee''ss  DDaayy  ccllaasssseess  cceelleebbrraattee  wwiitthh  rreeffrreesshhmmeennttss  aanndd  aa  ccrraafftt  oorr  
ggaammee  ppllaannnneedd  bbyy  hhoommeerroooomm  ppaarreennttss..  

  
  
CCeellll  PPhhoonneess  aanndd  EElleeccttrroonniicc  DDeevviicceess  
IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  DDiissttrriicctt  PPoolliiccyy  55441144  ssttuuddeennttss  mmaayy  ppoosssseessss  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  
iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  cceelllluullaarr  tteelleepphhoonneess,,  ccaammeerraass  aanndd  ppeerrssoonnaall  ddiiggiittaall  
aassssiissttaannttss  wwiitthh  vviiddeeoo//ccaammeerraa  ccaappaabbiilliittiieess  wwiitthhiinn  aallll  ooff  tthhee  bbuuiillddiinnggss  oowwnneedd  bbyy  
tthhee  DDiissttrriicctt..    TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  uussee  ooff  aallll  eelleeccttrroonniicc  
ddeevviicceess..  
  
AAtt  tthhee  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  lleevveell  wwee  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  ssttuuddeennttss  ddoo  nnoott  bbrriinngg  
eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  ttoo  sscchhooooll..    IInn  uunnuussuuaall  cciirrccuummssttaanncceess  wwhheenn  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ffaammiillyy  
ffeeeellss  tthhee  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  tthheeiirr  cchhiilldd  bbrriinngg  aann  eelleeccttrroonniicc  ddeevviiccee  ttoo  sscchhooooll  ((ii..ee..,,  cceellll  
pphhoonnee))  tthhee  ddeevviiccee  mmuusstt  bbee  ttuurrnneedd  ooffff  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  ssoo  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  
ccaauussee  aannyy  ddiissrruuppttiioonn  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm..  
  
  
FFOOOODD  aanndd  NNUUTTRRIITTIIOONN  SSEERRVVIICCEESS  
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OOuurr  SScchhooooll  CCaaffeetteerriiaa  ooppeerraatteess  uunnddeerr  tthhee  NNaattiioonnaall  SScchhooooll  LLuunncchh  aanndd  SScchhooooll  
BBrreeaakkffaasstt  PPrrooggrraammss..    MMeennuuss  aarree  ppuubblliisshheedd  aanndd  ppoosstteedd  iinn  tthhee  sscchhooooll  aanndd  aarree  
sshhoowwnn  oonn  tthhee  TT//EE  sscchhooooll  ddiissttrriicctt’’ss  ccaabbllee  cchhaannnneell..    
  
PPUURRCCHHAASSIINNGG  LLUUNNCCHH  TTIICCKKEETTSS  
OOuurr  sscchhooooll  uusseess  aa  ““ppooiinntt  ooff  ssaallee””  ssyysstteemm  iinn  tthhee  ccaaffeetteerriiaa..    TThhiiss  eelliimmiinnaatteess  tthhee  
nneeeedd  ttoo  ccaarrrryy  ccaasshh  eeaacchh  ddaayy  aanndd  hheellppss  ttoo  aalllleevviiaattee  lliinneess  aatt  tthhee  ccaasshhiieerr..    TThhiiss  
ccoommppuutteerriizzeedd  ddeebbiitt  ssyysstteemm  ttrraacckkss  ssttuuddeennttss’’  mmeeaall  aanndd  ssnnaacckk  ppuurrcchhaasseess  aanndd  
ppaayymmeennttss..    EEaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  aassssiiggnneedd  aa  44--ddiiggiitt  PPIINN  nnuummbbeerr  ttoo  aacccceessss  hhiiss//hheerr  
aaccccoouunntt..    TToo  ppuutt  mmoonneeyy  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  aaccccoouunntt,,  pplleeaassee  sseenndd  ccaasshh  oorr  aa  cchheecckk  ((mmaaddee  
ppaayyaabbllee  ttoo  BBeeaauummoonntt  CCaaffeetteerriiaa))  iinn  aann  eennvveellooppee  wwiitthh  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  nnaammee  aanndd  
rroooomm  nnuummbbeerr  oonn  iitt..  IIff  aa  cchheecckk  iiss  rreettuurrnneedd,,  aannyy  sseerrvviiccee  cchhaarrggee  ffrroomm  tthhee  bbaannkk  wwiillll  
bbee  ppaasssseedd  oonn  ttoo  tthhee  ppaarreenntt..      
  
WWhheenn  aa  ssttuuddeenntt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  mmoonneeyy  iinn  tthheeiirr  aaccccoouunntt  ffoorr  lluunncchh  hhee//sshhee  mmaayy  
cchhaarrggee  lluunncchh  oorr  mmiillkk  oonnllyy..    IIff  yyoouurr  cchhiilldd  cchhaarrggeess,,  pplleeaassee  ttrryy  ttoo  rreeppaayy  tthhiiss  ddeebbtt  
tthhee  nneexxtt  ddaayy..    EEnnccoouurraaggee  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  kkeeeepp  uupp  ttoo  ddaattee  wwiitthh  tthhee  bbaallaannccee  iinn  
hhiiss//hheerr  aaccccoouunntt..    CChhaarrggiinngg  iiss  aa  pprriivviilleeggee  aanndd  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  oonnllyy  oonn  aann  
ooccccaassiioonnaall  bbaassiiss..      
  
IInnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ffrreeee  aanndd  rreedduucceedd  pprriiccee  lluunncchh  aapppplliiccaattiioonnss  iiss  aavvaaiillaabbllee  
eeiitthheerr  iinn  tthhee  sscchhooooll  gguuiiddaannccee  ooffffiiccee  oorr  tthhee  FFoooodd  SSeerrvviiccee  OOffffiiccee  aatt  661100--224400--11995555..    
SSttuuddeennttss  aapppprroovveedd  ffoorr  tthheessee  mmeeaallss  uussee  tthhee  ssaammee  ttyyppee  ooff  PPOOSS  aaccccoouunntt  aass  tthhee  
ootthheerr  ssttuuddeennttss  ttoo  pprreevveenntt  aannyy  oovveerrtt  iiddeennttiiffiiccaattiioonn..    
  
BBootthh  tthhee  lluunncchh  aanndd  bbrreeaakkffaasstt  pprrooggrraammss  ooppeerraattee  uunnddeerr  tthhee  ““OOffffeerr  vvss  SSeerrvvee””  
ooppttiioonn  uunnddeerr  wwhhiicchh  ssttuuddeennttss  mmaayy  cchhoooossee  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ooff  tthhee  ffiivvee  lluunncchh  
ccoommppoonneennttss  aanndd  tthhrreeee  ooff  tthhee  ffoouurr  bbrreeaakkffaasstt  ccoommppoonneennttss..    SSttuuddeennttss  aarree  
eennccoouurraaggeedd  ttoo  ttaakkee  aallll  ccoommppoonneennttss..  
  
BBrreeaakkffaasstt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ddaaiillyy  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  tthhee  bbuusseess  aarrrriivvee  uunnttiill  ssttuuddeennttss  mmuusstt  
rreeppoorrtt  ttoo  tthheeiirr  ccoorree  ccllaassss..    TThhee  bbrreeaakkffaasstt  iinncclluuddeess  aa  11//22  ccuupp  ooff  ffrruuiitt  oorr  jjuuiiccee,,  aa  
ttoottaall  ooff  22  oouunncceess  ooff  bbrreeaadd,,  cceerreeaall  oorr  mmeeaatt//cchheeeessee,,  aanndd  aa  11//22  ppiinntt  ooff  mmiillkk..    AAllaa  
ccaarrttee  bbrreeaakkffaasstt  iitteemmss  aarree  aallssoo  aavvaaiillaabbllee..      
    
OOffffeerriinngg  bbrreeaakkffaasstt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  ttoo  eeaatt  tthhiiss  
iimmppoorrttaanntt  mmeeaall  iinn  ccaassee  iitt  wwaass  mmiisssseedd  aatt  hhoommee..          
  
LLUUNNCCHH  
  TThhee  lluunncchh  iinncclluuddeess  22  oouunncceess  ooff  pprrootteeiinn  ((mmeeaatt,,  cchheeeessee,,  yyoogguurrtt)),,  33//44  ccuupp  ooff  aatt  
lleeaasstt  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ffrruuiittss  aanndd//oorr  vveeggeettaabblleess,,  11--22  oouunncceess  ooff  bbrreeaadd  oorr  ppaassttaa  aanndd  aa  
11//22  ppiinntt  ooff  mmiillkk..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppuubblliisshheedd  mmeennuu,,  ssttuuddeennttss  mmaayy  ssuubbssttiittuuttee  aa  
cchhooiiccee  ooff  aa  ccoolldd  ssaannddwwiicchh,,  hhoott  aalltteerrnnaattee  eennttrrééee  oorr  ssaallaadd  ppllaatttteerr  ffoorr  tthhee  mmaaiinn  ddiisshh..    
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CCAAFFEETTEERRIIAA  OONNLLIINNEE  PPAAYYMMEENNTT  SSYYSSTTEEMM  
AAnn  ooppttiioonnaall  oonnlliinnee  ppaayymmeenntt  ssyysstteemm  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  TT//EE  ffaammiilliieess  ffoorr  ccaaffeetteerriiaa  
((bbrreeaakkffaasstt//lluunncchh//ssnnaacckk))  ppaayymmeennttss..  YYoouu  mmaayy  ffiinndd  tthhiiss  ssyysstteemm  aatt  
wwwwww..ppaayyppaammss..ccoomm  oorr  yyoouu  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt’’ss  wweebbssiittee  
wwwwww..tteessdd..nneett  ffoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  
BBEEVVEERRAAGGEESS  aanndd  OOTTHHEERR  FFOOOODDSS  
TThhee  ccaaffeetteerriiaa  ooffffeerrss  llooww  ffaatt  aanndd  sskkiimm  wwhhiittee  mmiillkk  aanndd  llooww  ffaatt  cchhooccoollaattee  mmiillkk  wwiitthh  
lluunncchh  aanndd  bbrreeaakkffaasstt  aass  wweellll  aass  aallaa  ccaarrttee..  OOtthheerr  ssnnaacckkss  aanndd  aallaa  ccaarrttee  iitteemmss  aarree  
ooffffeerreedd,,  aafftteerr  tthhee  ssttuuddeennttss  hhaavvee  hhaadd  ttiimmee  ttoo  eeaatt  tthheeiirr  lluunncchh..    SSoommee  ooff  tthhee  ppooppuullaarr  
iitteemmss  aarree::  SSoofftt  PPrreettzzeell;;  IIccee  CCrreeaamm  aanndd  FFrruuiitt  JJuuiiccee  PPuusshh--uuppss;;  FFrreesshh--bbaakkeedd  
CCooookkiiee;;  BBaaggggeedd  BBaakkeedd  SSnnaacckkss;;  SSttrriinngg  CChheeeessee;;  aanndd  YYoogguurrtt..  
  
QQUUEESSTTIIOONNSS??  
AAnnyy  qquueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccaaffeetteerriiaa  mmaayy  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  ccaaffeetteerriiaa  mmaannaaggeerr  
oorr  tthhee  SSuuppeerrvviissoorr  ooff  TT//EE  FFoooodd  aanndd  NNuuttrriittiioonn  SSeerrvviicceess  ((661100--224400--11995555))..    IIff  
wwrriittiinngg  rreeggaarrddiinngg  ccoonncceerrnnss,,  pplleeaassee  iinncclluuddee  yyoouurr  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ssoo  tthhee  
rreessppoonnssee  ccaann  bbee  sseenntt..    TThhee  CCaaffeetteerriiaa  SSttaaffff  llooookkss  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseerrvviinngg  yyoouu  aanndd  yyoouurr  
cchhiillddrreenn  tthhiiss  sscchhooooll  yyeeaarr!!    
  
HHEEAALLTTHH  SSEERRVVIICCEESS  
TThhee  ssttaattee--mmaannddaatteedd  hheeaalltthh  pprrooggrraamm  gguuiiddeess  TT//EE  SScchhooooll  DDiissttrriicctt’’ss  pprrooggrraamm..  
UUnnddeerr  tthhee  pprrooggrraamm,,  mmeeddiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd  uuppoonn  oorriiggiinnaall  eennttrryy  iinnttoo  
sscchhooooll  ((kkiinnddeerrggaarrtteenn  oorr  ffiirrsstt  ggrraaddee)),,  ffoorr  nneeww  ssttuuddeennttss,,  iiff  tthheeiirr  mmeeddiiccaall  rreeccoorrddss  ddoo  
nnoott  mmeeeett  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  66tthh  aanndd  1111tthh  
ggrraaddeess..      
  
TThhee  ssccrreeeenniinngg  pprroocceedduurreess  ddoonnee  rreegguullaarrllyy  bbyy  tthhee  sscchhooooll  nnuurrssee  aarree  vviissiioonn,,  hheeaarriinngg,,  
hheeiigghhtt  aanndd  wweeiigghhtt,,  aanndd  ssccoolliioossiiss..      
  
  
IIMMMMUUNNIIZZAATTIIOONNSS  
SSttaattee  llaaww  rreeqquuiirreess  tthhaatt  aallll  cchhiillddrreenn  eennrroolllleedd  iinn  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  mmuusstt  bbee  
iimmmmuunniizzeedd..    AAnn  iimmmmuunniizzaattiioonn  ccaarrdd  mmuusstt  bbee  ccoommpplleetteedd  aanndd  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  sscchhooooll..    
PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  sscchhooooll  nnuurrssee  ffoorr  ddeettaaiillss..          
      
CChhiillddrreenn  wwiitthhoouutt  tthhee  pprrooppeerr  iimmmmuunniizzaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  sscchhooooll..    
TThhee  llaaww  pprroovviiddeess  ffoorr  mmeeddiiccaall  oorr  rreelliiggiioouuss  eexxeemmppttiioonnss..      
  
CCOOMMMMUUNNIICCAABBLLEE  DDIISSEEAASSEESS  
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AAllll  cchhiillddrreenn  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  aatt  hhoommee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  2244  hhoouurrss  ssyymmppttoonn  ffrreeee  aafftteerr  
tthheeyy  hhaavvee  hhaadd  aannyy  iillllnneessss  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  vvoommiittiinngg  ddiiaarrrrhheeaa  oorr  ffeevveerr..    
CChhiillddrreenn  ssuussppeecctteedd  ooff  hhaavviinngg  aa  ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaassee  aarree  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  sscchhooooll  
uunnttiill  tthheeiirr  ccoonnddiittiioonn  iiss  nnoo  lloonnggeerr  ccoonnttaaggiioouuss..    TThhee  ttiimmee  ppeerriioodd  ffoorr  ssoommee  ooff  tthhee  
mmoorree  ccoommmmoonn  ddiisseeaasseess  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  ••    CChhiicckkeenn  PPooxx  --  aallll  ssccaabbss  mmuusstt  bbee  ddrryy  
  ••    CCoonnttaaggiioouuss  CCoonnjjuunnccttiivviittiiss  ((PPiinnkk  eeyyee))--2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee      
  ssttaarrtt  ooff  pprreessccrriibbeedd  mmeeddiiccaattiioonnss    
  ••    FFiifftthh  DDiisseeaassee  --  nnoo  eexxcclluussiioonn  
  ••    IImmppeettiiggoo--2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  ssttaarrtt  ooff  pprreessccrriibbeedd  mmeeddiiccaattiioonn  
  ••    PPeeddiiccuulloossiiss  ((lliiccee))--uunnttiill  ttrreeaatteedd  aanndd  ffrreeee  ooff  aallll  lliiccee  aanndd  nniittss  
  ••    SSccaarrlleett  FFeevveerr  oorr  SSttrreepp  TThhrrooaatt--2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  ssttaarrtt  ooff      
  pprreessccrriibbeedd  mmeeddiiccaattiioonn    
  ••    AAnnyy  uunnddiiaaggnnoosseedd  rraasshh  oorr  ffeevveerr--uunnttiill  ddiiaaggnnoossiiss  iiss        
  eessttaabblliisshheedd  oorr  ssyymmppttoommss  aarree  ggoonnee  ffoorr  2244  hhoouurrss  
PPaarreennttss  ccaann  hheellpp  pprreevveenntt  aanndd  ccoonnttrrooll  ddiisseeaassee  bbyy  kkeeeeppiinngg  cchhiillddrreenn  hhoommee  wwhheenn  
tthheeyy  aarree  ssiicckk,,  nnoottiiffyyiinngg  tthhee  sscchhooooll  pprroommppttllyy  wwhheenn  aa  cchhiilldd  iiss  hhoommee  bbeeccaauussee  ooff  aa  
ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaassee,,  aanndd  bbyy  kkeeeeppiinngg  iimmmmuunniizzaattiioonnss  uupp  ttoo  ddaattee..      
  
FFIIRRSSTT  AAIIDD  
FFiirrsstt  aaiidd  iiss  ggiivveenn  iinn  sscchhooooll  ffoorr  ppuuppiillss  iinnjjuurreedd  oorr  ssiicckk  wwhhiillee  aatttteennddiinngg  sscchhooooll..    
SSttaannddaarrdd  oorrddeerrss  ffoorr  ffiirrsstt  aaiidd  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ddooccttoorr..    PPaarreennttss  aarree  
eexxppeecctteedd  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  sscchhooooll  ttoo  ccoovveerr  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  
ttoo  mmaakkee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  wwhheenn  nneeeeddeedd..    TThhee  sscchhooooll  iiss  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  
ttrreeaattiinngg  iinnjjuurriieess  tthhaatt  hhaappppeenn  aatt  hhoommee..      
  
UUSSEE  OOFF  MMEEDDIICCAATTIIOONN  PPOOLLIICCYY  
  
PPuurrppoossee::    TToo  ssppeecciiffyy  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ccuurrccuummssttaanncceess  uunnddeerr  wwhhiicchh  mmeeddiiccaattiioonn  
sshhaallll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  iinn  sscchhooooll  aanndd  dduurriinngg  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittiieess..  
  
DDeeffiinniittiioonnss::    ““MMeeddiiccaattiioonn””    iiss  aannyy  ddrruugg  pprreessccrriibbeedd  bbyy  aa  PPhhyyssiicciiaann  lliicceennsseedd  ttoo  
wwrriittee  pprreessccrriippttiioonnss  ffoorr  aannyy  ssttaattee  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ffoorr  ttrreeaattiinngg  aann  iinnjjuurryy,,  
ddiisseeaassee  oorr  ddiissoorrddeerr  ((““pprreessccrriibbeedd  mmeeddiiccaattiioonn””)),,  oorr  aannyy  ddrruugg  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  
ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  ooff  aann  uunneemmaanncciippaatteedd  mmiinnoorr  ssttuuddeenntt  aass  aann  oovveerr--tthhee--ccoouunntteerr  ddrruugg  
aanndd  tthheerree  eexxiissttss  aa  wwrriitttteenn  aauutthhoorriizzaattiioonn  bbyy  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  
ddrruugg  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  ((““oovveerr--tthhee--ccoouunntteerr  mmeeddiiccaattiioonn””))..    TThhiiss  ddeeffiinniittiioonn  
iinncclluuddeess  aannyy  hhoommeeooppaatthhiicc  oorr  hheerrbbaall  rreemmeeddyy  aaddmmiinniisstteerreedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  
ttrreeaattiinngg  aa  pphhyyssiiccaall  oorr  mmeennttaall  iimmppaaiirrmmeenntt..  
  
  ““SSeellff--aaddmmiinniissttrraattiioonn””  mmeeaannss  pprree--aapppprroovveedd  mmeeddiiccaattiioonn  aaddmmiinniisstteerreedd  
ddiirreeccttllyy  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  hheerrsseellff//hhiimmsseellff  nnoott  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  sscchhooooll  nnuurrssee..  
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  ““EEmmeerrggeennccyy  sseellff--aaddmmiinniissttrraattiioonn””  mmeeaannss  sseellff--aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  pprree--
aapppprroovveedd  mmeeddiiccaattiioonn  ttoo  aavvooiidd  iimmmmeeddiiaattee  aanndd  ssuubbssttaannttiiaall  rriisskk  ttoo  hheeaalltthh,,  
iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  sseellff--aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aann  EEppii--PPeenn,,  EEppii--PPeenn  JJrr..,,  
iinnssuulliinn,,  aann  iinnhhaalleerr  oorr  LLaaccttaaiidd..  
  
PPoolliiccyy::    AA..    TThhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  sshhaallll  nnoott  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  aa  
ppuuppiill’’ss  iillllnneessss..  
  
  BB..    IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  aanndd  
wwiitthh  tthhee  wwrriitttteenn  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ttrreeaattiinngg  pphhyyssiicciiaann,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oorr  sseellff--
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  mmeeddiiccaattiioonn  ttoo  oorr  bbyy  aa  ssttuuddeenntt  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss,,  iinncclluuddiinngg  
sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  ffiieelldd  ttrriippss,,  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aanndd  
aatthhlleettiicc  eevveennttss  ((ppaarrttiicciippaannttss  oonnllyy))  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  wwhheenn::  

11))  ffaaiilluurree  ttoo  ttaakkee  ssuucchh  mmeeddiiccaattiioonn  wwoouulldd  jjeeooppaarrddiizzee  tthhee  hheeaalltthh  ooff  
tthhee  ppuuppiill;;  aanndd//oorr  

22))  tthhee  ppuuppiill  wwoouulldd  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  aatttteenndd  sscchhooooll  iiff  tthhee  mmeeddiiccaattiioonn  
wweerree  nnoott  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss;;  aanndd  

33))  ((aa))    tthhee  pprreessccrriibbeedd  mmeeddiiccaattiioonn  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  uussuuaall  
rreeccoommmmeennddeedd  ddoossee  lliisstteedd  iinn  tthhee  PPhhyyssiicciiaann’’ss  DDeesskk  RReeffeerreennccee  
eexxcceepptt  wwhheenn  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  pphhyyssiicciiaann  oorr    tthhee  
DDiissttrriicctt’’ss  ccoonnssuullttiinngg  pphhyyssiicciiaann  aanndd  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  
pprroovviiddeess  aa  wwrriitttteenn  rreelleeaassee;;  oorr,,  
((bb))    tthhee  oovveerr--tthhee  ccoouunntteerr  mmeeddiiccaattiioonn  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  
rreeccoommmmeennddeedd  ddoossee  aass  lliisstteedd  iinn  tthhee  PPhhyyssiicciiaann’’ss  DDeesskk  
RReeffeerreennccee..    AA  pphhyyssiicciiaann’’ss  wwrriitttteenn  ssttaannddiinngg  oorrddeerr  iiss  ssuuffffiicciieenntt  
ffoorr  tthhee  aaddmmiinniisstteerriinngg  ooff  oovveerr--tthhee--ccoouunntteerr  mmeeddiiccaattiioonnss  wwhhiicchh  
eexxcceeeeddss  tthhee  rreeccoommmmeennddeedd  ddoossee  aass  lliisstteedd  iinn  tthhee  PPhhyyssiicciiaann’’ss  
DDeesskk  RReeffeerreennccee  ooff  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  pprroovviiddeess  aa  wwrriitttteenn  
rreelleeaassee..  
  

CC..  TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  aa  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  ffoorrmmuullaattee  pprroocceedduurreess  tthhaatt  aa  
ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  mmuusstt  ffoollllooww  bbeeffoorree  aannyy  mmeeddiiccaattiioonn  wwiillll  bbee  
aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  hhiiss//hheerr  cchhiilldd  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss..    TThhee  pprroocceedduurreess  
sshhaallll  iinncclluuddee  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  ttoo  
aaddmmiinniisstteerr  tthhee  mmeeddiiccaattiioonn  wwiitthh  aa  wwrriitttteenn  oorrddeerr  ffrroomm  tthhee  pphhyyssiicciiaann  
pprreessccrriibbiinngg  tthhee  mmeeddiiccaattiioonn..    FFoorr  sshhoorrtt--tteerrmm  mmeeddiiccaattiioonnss  ((1100  sscchhooooll  
ddaayyss  oorr  lleessss)),,  aa  ccoonnttaaiinneerr  llaabbeelleedd  wwiitthh  tthhee  oorriiggiinnaall  pprreessccrriippttiioonn  mmaayy  
ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  aa  wwrriitttteenn  oorrddeerr  ffrroomm  aa  pphhyyssiicciiaann..    EExxcceepptt  aass  
ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy  aanndd  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReegguullaattiioonnss,,  aallll  mmeeddiiccaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  
sscchhooooll  nnuurrssee  ffoorr  ssttoorriinngg  aanndd  aaddmmiinniisstteerriinngg,,  aanndd  ssttuuddeennttss  aarree  nnoott  
ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ccaarrrryy  mmeeddiiccaattiioonnss  oonn  tthheeiirr  ppeerrssoonnss  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  
ddaayy..  
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DD..  FFoorr  lliiffee  tthhrreeaatteenniinngg  ssiittuuaattiioonnss  iinnddiiccaattiinngg  iinncciippiieenntt  aannaapphhyyllaaccttiicc  

sshhoocckk,,  ttrraaiinneedd  ssttaaffff  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  pprreessccrriibbeedd  
EEppii--ppeenn..    TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  aa  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  ddeessiiggnnaattee  tthhee  
pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd,,    iinncclluuddiinngg  ttrraaiinniinngg  ooff  ssttaaffff,,  ffoorrmmss  ttoo  bbee  
ccoommpplleetteedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  aanndd  aa  pprroocceedduurree  ffoorr  
eemmeerrggeennccyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  mmeeddiiccaattiioonn..  

  
EE..  NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  

ffiirrsstt  aaiidd,,  iinncclluuddiinngg  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aann  EEppii--ppeenn  ttoo  aa  ssttuuddeenntt  
wwiitthhoouutt  eexxpprreessss  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  aa  ppaarreenntt  wwhheerree  ddeeeemmeedd  
nneecceessssaarryy  bbyy  aa  nnuurrssee  ppuurrssuuaanntt  ttoo  hheerr  pprrooffeessssiioonnaall  jjuuddggmmeenntt..  

  
FF..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  ddeevveelloopp  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreegguullaattiioonnss  tthhaatt  

ppeerrmmiitt  eemmeerrggeennccyy  sseellff--aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ssuuppeerrvviisseedd  sseellff--
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  pprreessccrriibbeedd  aanndd  oovveerr--tthhee--ccoouunntteerr  mmeeddiiccaattiioonn  bbyy  
ssttuuddeennttss  uussiinngg,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ssuuppeerrvviisseedd  sseellff--aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  
oobbjjeeccttiivvee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  sseellff--aaddmmiinniissttrraattiioonn  bbyy  
rreessppoonnssiibbllee  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell..    TThheessee  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  aaddddrreessss  sseellff--
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  mmeeddiiccaattiioonn  oonn  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  aanndd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  
wwiitthh  aannyy  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  eevveennttss  ssuucchh  aass  aatthhlleettiiccss,,  eexxttrraa--
ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aanndd  ffiieelldd  ttrriippss  aanndd  oovveerrnniigghhtt  ssttuuddeenntt  ttrriippss..  

  
GG..  AAllll  mmeeddiiccaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  rreeffiillllss,,  mmuusstt  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  sscchhooooll  

nnuurrssee’’ss  ooffffiiccee  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann,,  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  
ooff  eemmaanncciippaatteedd  ssttuuddeennttss..  

  
HH..  TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  aa  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  ppeerriiooddiiccaallllyy  rreevviieeww  ssttaattee  

ssttaannddaarrddss  aanndd  ddiirreecctt  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonnnneell  aaccccoorrddiinnggllyy..  
  

II..  TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  aa  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  pprreeppaarree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
rreegguullaattiioonnss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  
JJ..  EExxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhiiss  ppoolliiccyy  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  tthhee  

DDiissttrriicctt  pphhyyssiicciiaann..  
  
NNUURRSSEE  OONN  DDUUTTYY  
AA  nnuurrssee  iiss  oonn  dduuttyy  eevveerryy  ddaayy  iinn  tthhee  hheeaalltthh  rroooomm..    SShhee  wwiillll  bbee  ggllaadd  ttoo  aannsswweerr  aannyy  
qquueessttiioonnss  oorr  ccoonncceerrnnss..    TThhee  HHeeaalltthh  SSeerrvviiccee  HHaannddbbooookk    pprroovviiddeess  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  
eexxppllaannaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  aanndd  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt..  
      
EEMMEERRGGEENNCCYY  CCAARRDDSS  
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TThhee  sscchhooooll  nnuurrssee  kkeeeeppss  aa  ccaarrdd  oonn  ffiillee  ffoorr  eeaacchh  cchhiilldd..    TThhiiss  ccaarrdd,,  wwhhiicchh  iiss  
ccoommpplleetteedd  bbyy  ppaarreennttss  iinn  SSeepptteemmbbeerr,,    lliissttss  nnaammeess  aanndd  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  ooff  
ppeeooppllee  ttoo  bbee  ccoonnttaacctteedd  iinn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  ((ssuucchh  aass  aann  aacccciiddeenntt  oorr  sseevveerree  
iillllnneessss))..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  sscchhooooll  nnuurrssee  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  cchhaannggeess  iinn  tthhiiss  
iinnffoorrmmaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..    
  
DDEENNTTAALL  CCLLIINNIICC  
TThhee  CChhiillddrreenn’’ss  DDeennttaall  CClliinniicc  iiss  aa  nnoonn--pprrooffiitt  vvoolluunntteeeerr  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  
aaddmmiinniisstteerrss  ddeennttaall  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  nneeeeddyy  cchhiillddrreenn  ffrroomm  bbootthh  ppuubblliicc  aanndd  ppaarroocchhiiaall  
sscchhoooollss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  TThhee  cclliinniicc  iiss  uunniiqquuee  bbeeccaauussee  iitt  rreelliieess  ssoolleellyy  oonn  ffuunnddss  ffrroomm  
sscchhooooll  mmeemmbbeerrsshhiipp  ddrriivveess  aanndd  ffuunndd--rraaiissiinngg  eevveennttss..  OOvveerr  115500  vvoolluunntteeeerrss  aarree  
nneeeeddeedd  eeaacchh  yyeeaarr  ttoo  aassssiisstt  aass  ddeennttaall  aaiiddeess,,  rreecceeppttiioonniissttss  aanndd  ddrriivveerrss..  PPlleeaassee  
ccoonnttaacctt  tthhee  DDeennttaall  CClliinniicc  CChhaaiirrppeerrssoonn  oorr  tthhee  HHSSAA  pprreessiiddeenntt  iiff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  
iinn  hheellppiinngg..  
  
HHOOMMEE  AANNDD  SSCCHHOOOOLL  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
BBeeaauummoonntt  hhaass  aa  rriicchh  ttrraaddiittiioonn  ooff  aaccttiivvee  ppaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt..    AAllll  ffaammiilliieess  aanndd  
ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  HHSSAA..    TThhee  HHoommee  aanndd  SScchhooooll  AAssssoocciiaattiioonn  hhaass  
oovveerr  tthhiirrttyy  aaccttiivvee  ccoommmmiitttteeeess..    TThhee  HHSSAA  mmeeeettss  oonnccee  eeaacchh  mmoonntthh  aanndd  aallll  ppaarreennttss  
aarree  iinnvviitteedd  ttoo  aatttteenndd..    SSppeecciiffiicc  ddaatteess  aanndd  ttiimmeess  aarree  lliisstteedd  iinn  tthhee  BBeeaarrFFaaccttss..      
  
AAllll  ppaarreennttss  aarree  iinnvviitteedd  aanndd  eennccoouurraaggeedd  ttoo  bbeeccoommee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  HHSSAA  aass  aallll  
sseerrvviicceess  aanndd  ffuunndd  rraaiisseerrss  ggoo  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  cchhiillddrreenn  aanndd  pprrooggrraammss  ooff  BBeeaauummoonntt..      
IIff  yyoouu  ccaann  hheellpp,,  ccoonnttaacctt  aann  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  mmeemmbbeerr  oorr  aa  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirr    wwhhoo  
iiss    lliisstteedd  iinn  tthhiiss  DDiirreeccttoorryy..      
  
CChheecckk  oouutt  tthhee  wwoonneeddeerrffuull  HHSSAA  wweebbssiittee  aatt  wwwwww..bbeeaauummoonntthhssaa..oorrgg  ffoorr  ddeettaaiilleedd  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  sscchhooooll  pprrooggrraammss,,  aaccttiivviittiieess,,  lluunncchh  mmeennuu,,  sscchhooooll  
nneewwsslleetttteerr,,  cclluubb  sscchheedduulleess,,  aanndd  mmeeeettiinngg  ddaatteess..    
  
IINNSSUURRAANNCCEE  
YYoouu  wwiillll  bbee  ggiivveenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppuurrcchhaassee  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee  ffoorr  yyoouurr  
cchhiilldd..    IItt  wwiillll  bbee  yyoouurr  cchhooiiccee  aass  ttoo  wwhheetthheerr  yyoouu  wwiisshh  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  bbee  iinnssuurreedd  iinn  
sscchhooooll,,  2244  hhoouurr  ccoovveerraaggee,,  aanndd//oorr  ssppeecciiaall  ccoovveerraaggee  ssuucchh  aass  ddeennttaall  aanndd  lliiffee  
iinnssuurraannccee..    TThheerree  iiss  aa  ddiiffffeerreenntt  ffeeee  ffoorr  eeaacchh  ccoovveerraaggee..    FFuullll  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  sseenntt  
hhoommee  iinn  SSeepptteemmbbeerr..  
  
IINNTTEEGGRRAATTEEDD  PPEESSTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPOOLLIICCYY  
PPuurrppoossee::    TThhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  sshhaallll  uuttiilliizzee  IInntteeggrraatteedd  PPeesstt  MMaannaaggeemmeenntt  ((IIPPMM))  
pprroocceedduurreess  ttoo  mmaannaaggee  ssttrruuccttuurraall  aanndd  llaannddssccaappee  ppeessttss  aanndd  tthhee  ttooxxiicc  cchheemmiiccaallss  
uusseedd  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnttrrooll  iinn  oorrddeerr  ttoo  aalllleevviiaattee  ppeesstt  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  lleeaasstt    ppoossssiibbllee  
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hhaazzaarrdd  ttoo  ppeeooppllee,,  pprrooppeerrttyy  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..    TThhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  sshhaallll  uussee  
ppeessttiicciiddeess  oonnllyy  aafftteerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  ffuullll  rraannggee  ooff  aalltteerrnnaattiivveess,,  bbaasseedd  oonn  
aannaallyyssiiss  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss,,  ssaaffeettyy,,  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  ccoossttss..  
AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  IIPPMM  pprroocceedduurreess,,  tthhee  DDiissttrriicctt  sshhaallll  iinnssttiittuuttee  aann  IIPPMM  
PPllaann  ffoorr  ddiissttrriicctt  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ggrroouunnddss  tthhaatt  ccoommpplliieess  wwiitthh  ppoolliicciieess  aanndd  
rreegguullaattiioonnss  pprroommuullggaatteedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree..  
DDeeffiinnttiioonnss::    IIPPMM  iiss  tthhee  ccoooorrddiinnaatteedd  uussee  ooff  ppeesstt  eennvviirroonnmmeennttaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  
ddeessiiggnn  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ppeesstt  ccoonnttrrooll  mmeetthhooddss  tthhaatt  aarree  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  aanndd  
eeccoonnoommiiccaallllyy  ssoouunndd  aanndd  ssoocciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee..    IIPPMM  pprroommootteess  pprreevveennttiioonn  oovveerr  
rreemmeeddiiaattiioonn,,  aanndd  iitt  aaddvvooccaatteess  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  aatt  lleeaasstt  22  oorr  mmoorree  ssttrraatteeggiieess  ttoo  
aacchhiieevvee  lloonngg--tteerrmm  ssoolluuttiioonnss..  
    AAnn  IIPPMM  PPllaann  iiss  aa  ppllaann  tthhaatt  eessttaabblliisshheess  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  aapppprrooaacchh  ttoo  
mmaannaaggiinngg  ppeessttss  bbyy  ccoommbbiinniinngg  bbiioollooggiiccaall,,  ccuullttuurraall,,  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  ttoooollss  
iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  mmiinniimmiizzeess  eeccoonnoommiicc,,  hheeaalltthh  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  rriisskkss..  
IImmpplleemmeennttaattiioonn::    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  
iimmpplleemmeenntt  IIPPMM  pprroocceedduurreess,,  ttoo  aaddoopptt  aann  IIPPMM  PPllaann  aanndd  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd  tthhee  aapppprroovveedd  ccoonnttrraaccttoorr..  
  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  ddeessiiggnnaattee  aann  eemmppllooyyeeee  ttoo  sseerrvvee  aass  IIPPMM  
ccoooorrddiinnaattoorr  ffoorr  tthhee  ddiissttrriicctt..    AApppprroopprriiaattee  ppeerrssoonnnneell  iinnvvoollvveedd  iinn  mmaakkiinngg  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  ppeesstt  mmaannaaggeemmeenntt  sshhaallll  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ppeerriiooddiicc  aanndd  
uuppddaatteedd  ttrraaiinniinngg..  
  IIPPMM  ssttrraatteeggiieess  mmaayy  iinncclluuddee  eedduuccaattiioonn,,  eexxcclluussiioonn,,  ssaanniittaattiioonn,,  
mmaaiinntteennaannccee,,  ssiittee  aapppprroopprriiaattee  ppeessttiicciiddeess  aanndd  bbiioollooggiiccaall  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  ccoonnttrroollss..  
  AAnn  IIPPMM  ddeecciissiioonn  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  55  sstteeppss::  

11..  PPeesstt  SSppeecciieess  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  
22..  EEssttiimmaattee  ppeesstt  ppooppuullaattiioonnss  aanndd  ccoommppaarree  ttoo  eessttaabblliisshheedd  aaccttiioonn  

tthhrreesshhoollddss  
33..  SSeelleecctt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  mmaannaaggeemmeenntt  ttaaccttiiccss  bbaasseedd  oonn  ccuurrrreenntt  oonn  ssiittee  

iinnffoorrmmaattiioonn  
44..  AAsssseessss  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ppeesstt  mmaannaaggeemmeenntt  
55..  MMaaiinnttaaiinn  aaccccuurraattee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  rreeccoorrddss  
CCoommmmuunniiccaattiioonn::    PPaarreennttss  aanndd  GGuuaarrddiiaannss  ooff  ddiissttrriicctt  ssttuuddeennttss  wwiillll  hhaavvee  

tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  ppllaannnneedd  aanndd  eemmeerrggeennccyy  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  
ppeessttiicciiddeess  iinn  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  oorr  sscchhooooll  ggrroouunnddss..    AAllll  ppaarreennttss  aanndd  gguuaarrddiiaannss  ooff  
DDiissttrriicctt  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aaddvviisseedd  aannnnuuaallllyy  ooff  tthhee  pprroocceedduurreess  ttoo  ffoollllooww  ttoo  rreeqquueesstt  
nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  ppeessttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonnss..    TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  ddeessiiggnneeee  wwiillll  
eennssuurree  tthhaatt  aannnnuuaallllyy  ssuucchh  pprroocceedduurreess  aarree  sseenntt  ttoo  aallll  ppaarreennttss  aanndd  gguuaarrddiiaannss  ooff  
ddiissttrriicctt  ssttuuddeennttss..  
  NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  PPllaannnneedd  AApppplliiccaattiioonnss::    WWhheenn  ppeessttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonnss  
aarree  ppllaannnneedd  aanndd  sscchheedduulleedd  iinn  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  aanndd  oonn  sscchhooooll    ggrroouunnddss,,  tthhee  
DDiissttrriicctt  sshhaallll  pprroovviiddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  llaaww,,  iinncclluuddiinngg  

11..  PPoossttiinngg  aa  ppeesstt  ccoonnttrrooll  ssiiggnn  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  vviissiibbllee  aarreeaa  
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22..  PPrroovviiddiinngg  tthhee  ppeesstt  ccoonnttrrooll  iinnffoorrmmaattiioonn  sshheeeett  ttoo  aallll  iinnddiivviidduuaallss  
wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg  

33..  PPrroovviiddiinngg  rreeqquuiirreedd  nnoottiiccee  ttoo  aallll  ppaarreennttss  aanndd  gguuaarrddiiaannss  ooff  ssttuuddeennttss  
oorr  ttoo  aa  lliisstt  ooff  ppaarreennttss  aanndd  gguuaarrddiiaannss  wwhhoo  hhaavvee  rreeqquueesstteedd  
nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  ppeessttiicciiddeess..  

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  EEmmeerrggeennccyy  AApppplliiccaattiioonnss::    WWhheenn  ppeessttss  ppoossee    aann  
iimmmmeeddiiaattee  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  ssttuuddeennttss  oorr  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  ddiissttrriicctt  
mmaayy  aauutthhoorriizzee  aann  eemmeerrggeennccyy  ppeessttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  sshhaallll  nnoottiiffyy  bbyy  tteelleepphhoonnee  
oorr  bbyy  mmeessssaaggee  oonn  aann  aannsswweerriinngg  mmaacchhiinnee  aannyy  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  wwhhoo  hhaass  
rreeqquueesstteedd  ssuucchh  nnoottiiffiiccaattiioonn..    TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  ddeessiiggnneeee  wwiillll  pprroommuullggaattee  
aaddddiittiioonnaall  pprroocceedduurreess  ffoorr  nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  eemmeerrggeennccyy  ppeessttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonnss..  

RReeccoorrddss::    TThhee  DDiissttrriicctt  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  ddeettaaiilleedd  rreeccoorrddss  ooff  aallll  cchheemmiiccaall  
ppeesstt  ccoonnttrrooll  ttrreeaattmmeennttss  ffoorr  aatt  lleeaasstt  33  yyeeaarrss..    IInnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ppeesstt  
mmaannaaggeemmeenntt  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aatt  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  ooffffiiccee..  
    
LLOOSSTT  aanndd  FFOOUUNNDD  
PPlleeaassee  bbee  ssuurree  tthhaatt  yyoouurr  cchhiilldd  iiss  ddrreesssseedd  aapppprroopprriiaatteellyy  ffoorr  tthhee  wweeaatthheerr  aanndd  tthhaatt  
ggaarrmmeennttss,,  sscchhooooll  bbaaggss,,  aanndd  lluunncchh  bbooxxeess  aarree  pprrooppeerrllyy  llaabbeelleedd  wwiitthh  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  
nnaammee  iinn  ccaassee  ooff  lloossss..  EEnnccoouurraaggee  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  ccllaaiimm  lloosstt  aarrttiicclleess  ffrroomm  tthhee  LLoosstt  
aanndd  FFoouunndd  llooccaatteedd  iinn  tthhee  lloobbbbyy..  AAllll  aarrttiicclleess  lleefftt  uunnccllaaiimmeedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  aa  sscchhooooll  
yyeeaarr  aarree  ggiivveenn  ttoo  cchhaarriittyy..  
  
NNEEWWSSLLEETTTTEERR::  TTHHEE  BBEEAARR  FFAACCTTSS  
TThhee  sscchhooooll  nneewwsslleetttteerr,,  ccaalllleedd  tthhee  ““BBeeaarr  FFaaccttss””,,  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  yyoouunnggeesstt  
cchhiilldd  iinn  eeaacchh  ffaammiillyy  tthhee  llaasstt  MMoonnddaayy  ooff  eevveerryy  mmoonntthh  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..    
TThhiiss  iimmppoorrttaanntt  mmeetthhoodd  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoonnttaaiinnss  mmaannyy  vviittaall  ppiieecceess  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  kkeeeeppiinngg  yyoouu  aabbrreeaasstt  ooff  pprrooggrraammss,,  ppllaannss,,  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  eevveennttss..  
PPlleeaassee  eemmpphhaassiizzee  wwiitthh  yyoouurr  cchhiilldd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbrriinnggiinngg  tthhiiss  nneewwsslleetttteerr  
hhoommee  aanndd  llooookk  ffoorr  iitt  tthhee  llaasstt  MMoonnddaayy  ooff  eevveerryy  mmoonntthh..  TThhee  BBeeaarr  FFaaccttss  iiss  aallssoo  
aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  ffrroomm  wwwwww..bbeeaauummoonntthhssaa..oorrgg..    
  
RREECCEESSSS  
AAss  ppaarrtt  ooff  aa  wweellll  bbaallaanncceedd  sscchhooooll  ddaayy,,  aa  ppeerriioodd  ooff  oouuttssiiddee  ppllaayy  iiss  ppllaannnneedd  ffoorr  
eeaacchh  ddaayy..  EExxcceepptt  iinn  tthhee  mmoosstt  uunnuussuuaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  ppuuppiillss  wwhhoo  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  
ggoo  oouuttssiiddee  dduurriinngg  rreecceessss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoooo  iillll  ttoo  aatttteenndd  sscchhooooll..  IIff  yyoouu  ddoo  nnoott  
wwaanntt  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  ggoo  oouuttssiiddee  ffoorr  aann  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  aa  ddooccttoorr’’ss  eexxccuussee  
mmaayy  bbee  rreeqquueesstteedd..  
  
SSCCHHOOOOLL  CCLLOOSSIINNGGSS  
TThhee  TT//EE  SScchhooooll  CClloossiinngg  HHoottlliinnee  pphhoonnee  nnuummbbeerr  iiss  661100--224400--11997700..  
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SSNNOOWW  
SScchhooooll  cclloossiinnggss  oorr  llaattee  ooppeenniinnggss  aarree  aannnnoouunncceedd  oonn  tthhee  rraaddiioo  oonn  KKYYWW,,  11006600..  
LLiisstteenn  ffoorr  tthhee  TT//EE  nnuummbbeerr  ““885544””  iinn  CChheesstteerr  CCoouunnttyy    ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  
EEMMEERRGGEENNCCYY  CCLLOOSSIINNGG  
IInn  ccaassee  tthhee  nneeeedd  aarriisseess  ttoo  cclloossee  sscchhooooll  ssuuddddeennllyy  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  ((dduuee  ttoo  
ssttoorrmm,,  ppoowweerr  ffaaiilluurree,,  eettcc..)),,  wwee  wwiillll  iinniittiiaattee  oouurr  eemmeerrggeennccyy  ccaalllliinngg  ssyysstteemm..  IIff  yyoouu  
aarree  sseellddoomm  aatt  hhoommee  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss,,  iitt  wwoouulldd  bbee  aaddvviissaabbllee  ttoo  ppllaann  
eemmeerrggeennccyy  pprroocceedduurreess  wwiitthh  yyoouurr  cchhiilldd..  
  
  
TTRRAANNSSPPOORRTTAATTIIOONN  
AAllll  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  rriiddee  tthhee  bbuusseess  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  aassssiiggnneedd..  
WWrriitttteenn  ppaarreennttaall  rreeqquueessttss  ffoorr  ooccccaassiioonnaall,,  sshhoorrtt--tteerrmm  bbuuss  eexxcceeppttiioonnss  aarree  ttoo  bbee  
ddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall,,  wwhhoo  iinn  ttuurrnn  wwiillll  eevvaalluuaattee  tthhee  rreeqquueessttss  aanndd,,  iiff  aapppprroovveedd,,  
iissssuuee  aa  ddaayy  ppaassss..  DDaayy  ppaasssseess  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ffoorr  lleessssoonnss,,  ssccoouuttiinngg,,  oorr  ssuuppeerrvviissiioonn,,  
aanndd  aarree  ccoonnttiinnggeenntt  uuppoonn  aavvaaiillaabbllee  sseeaattss..    
  
PPaarreennttss  wwhhoo  ddeessiirree  aa  lloonngg--tteerrmm  eexxcceeppttiioonn  ttoo  bbuuss  aassssiiggnnmmeennttss  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhee  
ppuurrppoossee  ooff  cchhiilldd  ccaarree  sshhaallll  ccoommpplleettee  aa  RReeqquueesstt  ffoorr  LLoonngg--TTeerrmm  AAlltteerrnnaattee  BBuuss  
AAssssiiggnnmmeenntt  FFoorrmm..  CCoonnssiiddeerraattiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  oonnllyy  ttoo  rreeqquueessttss  ffoorr  aalltteerrnnaattee  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  wwiitthhiinn  aa  ssttuuddeenntt’’ss  aatttteennddaannccee  aarreeaa  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  ffoorr  aa  
sseemmeesstteerr  oorr  aann  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssppaaccee  aavvaaiillaabbiilliittyy..  
  
SSttuuddeennttss  wwhhoo  nnoorrmmaallllyy  rriiddee  bbuusseess  mmaayy  nnoott  wwaallkk  hhoommee  wwiitthhoouutt  wwrriitttteenn  
ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthheeiirr  ppaarreennttss..  IIff  ppaarreennttss  wwaanntt  ttoo  ggiivvee  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  bbllaannkkeett  
ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  wwaallkk  hhoommee  aatt  tthheeiirr  oowwnn  ddiissccrreettiioonn,,  aa  lleetttteerr  ssttaattiinngg  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  
mmuusstt  bbee  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee..    
  
TTRRAANNSSPPOORRTTAATTIIOONN    CCHHAANNGGEE  
WWhheenn  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  nnoott  bbee  ggooiinngg  hhoommee  bbyy  tthhee  uussuuaall  wwaayy,,  pplleeaassee  sseenndd  aa  nnoottee  ttoo  
sscchhooooll  ssttaattiinngg  hhooww  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  bbee  ggooiinngg  hhoommee..    IIff  aa  ppaassss  ffoorr  aannootthheerr  bbuuss  iiss  
rreeqquueesstteedd,,  pplleeaassee  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  nnoottee::  
  ••    yyoouurr  cchhiilldd’’ss  nnaammee;;  
  ••    tthhee  ssttuuddeenntt  wwiitthh  wwhhoomm  yyoouurr    cchhiilldd  wwiillll  bbee  ggooiinngg  hhoommee;;  
  ••    tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  bbuuss  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  bbee  rriiddiinngg..    
  
    
VVIISSIITTSS  TTOO  SSCCHHOOOOLL  
PPaarreennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  vviissiitt  oouurr  sscchhooooll,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  ssppeecciiaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  
eevveennttss..      IIff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  oobbsseerrvvee  iinn  aa  ccllaassssrroooomm,,  pplleeaassee  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  
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wwiitthh  tthhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr  oorr  tthhee  pprriinncciippaall..    WWee  aasskk  tthhaatt  yyoouu  aallwwaayyss  rreeggiisstteerr  iinn  
tthhee  lloobbbbyy  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  oouurr  ssttuuddeennttss..  
  
IIff  yyoouu  nneeeedd  ttoo  bbrriinngg  aannyy  iitteemmss  ttoo  yyoouurr  cchhiilldd,,  pplleeaassee  lleeaavvee  tthheemm  iinn  tthhee  ooffffiiccee  iinn  
oorrddeerr  ttoo  mmiinniimmiizzee  ccllaassssrroooomm  iinntteerrrruuppttiioonnss..  
  
GGRREEEETTEERR  
PPlleeaassee  ssiiggnn  iinn  wwiitthh  oouurr  ggrreeeetteerr  aanndd  ggeett  aann  IIDD  bbaaddggee  bbeeffoorree  ggooiinngg  ttoo  aannyy  ppaarrtt  ooff  
tthhee  bbuuiillddiinngg..    PPlleeaassee  ggoo  ddiirreeccttllyy  ttoo  yyoouurr  ddeessttiinnaattiioonn  aanndd  tthheerree  oonnllyy..    PPlleeaassee  cchheecckk  
iinn  wwiitthh  tthhee  ggrreeeetteerr  aaggaaiinn  iiff  yyoouu  ddeecciiddee  ttoo  ggoo  aannyywwhheerree  eellssee  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg..  
  
VVOOLLUUNNTTEEEERRSS  
TThhee  sscchhooooll  pprrooggrraamm  iiss  ggrreeaattllyy  eennrriicchheedd  bbyy  tthhee  vvoolluunntteeeerr  sseerrvviicceess  ooff  mmaannyy  
ppaarreennttss..  VVoolluunntteeeerrss  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  iinn  oouurr  sscchhooooll..    
TThhee  aassssiissttaannccee  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthheeyy  ooffffeerr  ttoo  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  iiss  iinnvvaalluuaabbllee  aanndd  
tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aarree  ppaarrtt  ooff  wwhhaatt  mmaakkeess  oouurr  sscchhooooll  ssoo  ssppeecciiaall..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ttoo  aassssiisstt  yyoouu  iinn  sseerrvviinngg  tthhiiss  
uunniiqquuee  ffuunnccttiioonn..    OOffffeerriinngg  ttoo  vvoolluunntteeeerr  iinn  oouurr  sscchhooooll  aassssuummeess  yyoouurr  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthheessee  gguuiiddeelliinneess..  
  
CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  
IInnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  sseeee  oorr  hheeaarr  ccaann  aaffffeecctt  tthhee  lliivveess  aanndd  ffuuttuurreess  ooff  iinnddiivviidduuaall  
ssttuuddeennttss..    VVoolluunntteeeerrss  mmuusstt  rreessppeecctt  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  
tthhee  ssaammee  iinn  ssttrriicctt  ccoonnffiiddeennccee..      
  
AAtttteennddaannccee  
SScchhooooll  ppeerrssoonnnneell  ddeeppeenndd  uuppoonn  aanndd  ppllaann  ffoorr  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  vvoolluunntteeeerrss  wwhheenn  
sscchheedduulleedd..    VVoolluunntteeeerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  ssttaaffff  wwiitthh  wwhhoomm  tthheeyy  wwoorrkk  
aass  ffaarr  iinn  aaddvvaannccee  aass  ppoossssiibbllee  iiff  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo  hheellpp  dduurriinngg  tthheeiirr  rreegguullaarr  ttiimmee  
sslloott..  
    
IIff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppllaayy  aann  aaccttiivvee  rroollee  iinn  oouurr  sscchhooooll,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  
tteeaacchheerr  oorr  tthhee  HHoommee  aanndd  SScchhooooll  VVoolluunntteeeerr    CChhaaiirrppeerrssoonn..    
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BBEEAAUUMMOONNTT  EELLEEMMEENNTTAARRYY  SSCCHHOOOOLL  

FFAACCUULLTTYY  AANNDD  SSTTAAFFFF  TTEELLEEPPHHOONNEE  NNUUMMBBEERRSS  
  

GGEENNEERRAALL  NNUUMMBBEERRSS  
AAbbsseenntteeee  RReeppoorrttiinngg        661100--224400--11440000  pprreessss  55  
DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  OOffffiicceess      661100--224400--11990000  
TTrreeddyyffffrriinn//EEaassttttoowwnn  MMiiddddllee  SScchhooooll      661100--224400--11220000  
CCoonneessttooggaa  HHiigghh  SScchhooooll        661100--224400--11000000  
TT//EE  TTrraannssppoorrttaattiioonn        661100--224400--11668800  
  

                BBEEAAUUMMOONNTT  DDIIRREECCTT  LLIINNEESS  
  
PPrriinncciippaall  DDrr..  SStteepphhaanniiee  DDeemmmmiinngg    661100--224400--11440011  
  
SSeeccrreettaarryy  MMrrss..  LLiissaa  TToollaanndd      661100--224400--11440033  
OOffffiiccee  AAiiddee  MMrrss..  DDeebbrraa  GGiilllleessppiiee    661100--224400--11440022  
  
  
VVooiiccee  MMaaiill  BBooxx  NNuummbbeerrss::    AAllll  nnuummbbeerrss  lliisstteedd  bbeellooww  aarree  vvooiiccee  mmaaiill  bbooxx  
nnuummbbeerrss  uunnlleessss  ddeessiiggnnaatteedd  ddiirreecctt  ddiiaall  ((**))  

  
  

PPRRIIMMAARRYY  DDIIVVIISSIIOONN  
  
          KKiinnddeerrggaarrtteenn  
    RRmm..  33    MMrrss..  SSuussaann  AAllffaannoo    661100--224400--22776622  
    RRmm..  55    MMrrss..  CChheerryyll  MMaassssiinnoo  661100--224400--22660044    
  
  FFiirrsstt  GGrraaddee    
    RRmm..  44    MMiissss  TTrraaccyy  SSiimmmmiinnggttoonn    661100--224400--22001166  
    RRmm..  66      MMrrss..  BBeetthh  JJooeerrss      661100--224400--22331199  
    RRmm..  88    MMrrss..  DDiiaannee  LLaammbbeerrtt    661100--224400--22339944  
    RRmm..  99    MMrrss..  MMaarrcciiaa  KKoowwaallsskkii    661100--224400--22339933  
  
  SSeeccoonndd  GGrraaddee  
    RRmm..  1100    MMrr..  DDoommiinniicc  PPaarrrroottttaa    661100--224400--22115566  
    RRmm..  1111    MMrrss..  JJooddii  CCaarrddaarreellllii    661100--224400--22552288  
    RRmm..  1122    MMrrss..  LLaauurraa  BBuucchhaannaann    661100--224400--22665533  
    RRmm..  1133    MMrrss..  JJooaannnnee  PPaarrrraacckk    661100--224400--22440011  
    RRmm..  1144    MMrrss..  SShhaarrii  CCaapprriioollaa    661100--224400--22114455  
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UUPPPPEERR  DDIIVVIISSIIOONN  
  TThhiirrdd  GGrraaddee  
    RRmm..  1155    MMrrss..  MMiissttyy  PPeennnneewwiillll    661100--224400--22001111  
    RRmm..  1166    MMrrss..  JJaanniiee  FFrryy      661100--224400--22338844  
    RRmm..  1177    MMrrss..  CChhaarrlleemmaaggnnee  JJaacckkssoonn  661100--224400--22338899  
    RRmm..  1188    MMrrss..  LLeeeeAAnnnn  PPootttteerr    661100--224400--22111100  
    RRmm..  2299    MMrrss..  MMaarryy  MMccDDoonnoouugghh    661100--224400--22330066  
  
  FFoouurrtthh  GGrraaddee    
              RRmm..  2200  MMiissss  KKrriissttiinn  SSeenniioorr    661100--224400--22444455  
              RRmm..  2211  MMiissss  DDoonnnnaa  BBaakkeerr    661100--224400--22119933  
              RRmm..  2222    MMrr..  PPeettee  RRiiccccii      661100--224400--22440044  
              RRmm..  2233  MMrrss..  SSuussaann  MMeeyyeerr    661100--224400--22551177  
              RRmm..  2244  MMrrss..  BBeerrnnaaddeettttee  KKeeaarrnnss      661100--224400--22440088  

          
                                      
        SSPPEECCIIAALL  AARREEAASS  
  
  AApppplliieedd  TTeecchh..  MMrrss..  CCaannddyy  AAyyeerrss    661100--224400--22441133  
        MMrrss..  CChheerryyll  BBaalllleennttiinnee    661100--224400--22552244 
    
  AArrtt      MMrrss..  SSuuzzaannnnee  WWaallsshh    661100--224400--22557711  
        MMrrss..  KKaatthhyy  SSnnyyddeerr    661100--224400--22445555  
  
  LLiibbrraarryy    MMrrss..  DDoonnaa  HHaallttiiwwaannggeerr    661100--224400--11440055  
      
  MMuussiicc    MMrrss..  KKeellllyy  GGuummbbllee    661100--224400--22009900  
      
  PPhhyyssiiccaall  EEdd..    MMiissss  MMeelliissssaa  HHuunntt    661100--224400--22551111    
        MMrr..  JJeeffff  BBrraaddlleeyy      661100--224400--22773311    
          
  SSppaanniisshh    MMrrss..  AAnnnnaa  AAxxttmmaayyeerr    661100--224400--22550055  
        MMss..  JJooaann  BBllaaiirr      661100--224400--22550088  
        MMss..  GGlloorriiaa  LLooppeezz      661100--224400--22007744  
          
            
                        SSUUPPPPOORRTT  AARREEAASS  
  
  CChhaalllleennggee    MMrrss..  MMaarryyeellyynn  BBeerrgg  661100--224400--22554466  
          
  EESSLL    MMrrss..  AAmmyy  TToorrrreess    661100--224400--22550033  
  
            GGuuiiddaannccee    MMrrss..  JJuuddiitthh  RRoooott    661100--224400--11440077  
  



  

  3366 

  
  
    
  MMaatthh  SSuuppppoorrtt  MMrrss..  TTrriisshh  PPlluunnkkeetttt    661100--224400--22114422  
        MMss..  EEmmiillyy  SScchhuullttzz    661100--224400--22004400  
          
    
  LLeeaarrnniinngg  SSuuppppoorrtt  MMrrss..  JJoosseepphhiinnee  GGooooddmmaann    661100--224400--22447777  
        MMiissss  KKrriisstteenn  CCoorrnneellyy    661100--224400--22114488  
        MMss..  CCoorriinnee  SSaaccccoo      661100--224400--22004433  
        MMrrss..  KKeerrrryy  CCoorrrriiggaann    661100--224400--22224422  
        MMrrss..  SSttaaccyy  SSttoonnee      661100--224400--22227700  
  
  NNuurrsseess    MMrrss..  MMaarrttii  EEnnggllee      661100--224400--11440044    
        MMrrss..  CCllaaiirree  RRoobbll      661100--224400--11440044  
    
  PPssyycchhoollooggiisstt      DDrr..  LLyynnnnee  MMaallaarraa      661100--
224400--22000022  
    
  RReeaaddiinngg  SSppeecciiaalliisstt          MMrrss..  JJaannee  AAnntthhoonnyy    661100--224400--11440066    
    
  SSppeeeecchh  TThheerraappiisstt  MMss..  DDeebbbbiiee  HHuuttcchhiinnssoonn    661100--224400--22226600  
  
  AAiiddeess      
  
  BBrriiddggee//RReeaaddiinngg  MMiissss  LLiinnddsseeyy  KKlloottzz    661100--224400--22334422  
        MMrrss..  PPaamm  KKooppaannsskkii    661100--224400--22773388  
  
  CCoommppuutteerr  RRoooomm  MMrrss..  LLiinnddsseeyy  KKeeyyss    661100--224400--22669999  
  
  LLeeaarrnniinngg  SSuuppppoorrtt    MMrrss..  CCaatthhyy  RRaammssaayy        
        MMrrss..  JJeeaann  BBrruunnss      
        MMrrss..  LLaannttrreessee  PPeerrrryy        
        MMrrss..  BBeettssyy  KKiimmmmeell      
        MMrrss..  CCoonnnniiee  BBoouurrqquuee      
        MMrrss..  DDoonnnnaa  SSttoonnee  
        MMrrss..  KKiimm  RRoossee  
        MMrr..  PPhhiilllliipp  MMuunnggeerr  
        MMss..  AAmmyy  CCaarrdduulllloo  
  
  LLiibbrraarryy    MMrrss..  PPeeggggyy  MMoosscciiaa    661100--224400--11440055  
  
  SScciieennccee  RRoooomm  MMrrss..  RRoosseemmaarriiee  RReeyynnoollddss    661100--224400--22440033    
        



  

  3377 

  
TTeeaacchheerr  AAiiddeess    MMrrss..  DDoonnnnaa  MMeettrriiccaarrttii      661100--224400--22440077  
        MMrrss..  LLoouuiissee  SSttaaaattss    661100--224400--22440077  
  
    
GGrreeeetteerr      MMrrss..  CCoonnnniiee  BBoouurrqquuee    661100--224400--11441111  
        MMrrss..  EElliissaa  KKrraauuss      661100--224400--11441111  
  
CCAAFFEETTEERRIIAA    MMrrss..  TThheerreessaa  MMeessssaannttoonniioo,,  MMggrr..      661100--224400--11440099    
        MMrrss..  TTeerrrryy  WWiinntteerrss    661100--224400--11440099  
        MMrrss..  DDeebbbbiiee  WWaattssoonn    661100--224400--11440099  
        MMrrss..  TThheerreessaa  MMoorrrriiss    661100--224400--11440099  
  
CCUUSSTTOODDIIAANNSS    MMrr..  JJeerrrryy  BBllaakkee  
        MMrr..  BBrriiaann  PPrriiccee  
        MMrr..  RRooggeerr  WWiilllliiaammss  
        MMrr..  GGeeoorrggee  HHuugghheess  
          



  

  3388 

  
TT//EE  SSCCHHOOOOLL  DDIISSTTRRIICCTT  

BBOOAARRDD  OOFF  SSCCHHOOOOLL  DDIIRREECCTTOORRSS  
  

MMrrss..  BBeettssyy  FFaaddeemm,,  PPrreessiiddeenntt    
MMrr..  JJaammeess  BBrruuccee,,  VViiccee--PPrreessiiddeenntt    
MMrr..  RRoobbiinn  MMccCCoonnnneellll  SSeeccrreettaarryy  
MMrr..  AArrtt  MMccDDoonnnneellll  TTrreeaassuurreerr  

MMrr..  KKeevviinn  MMaahhoonneeyy  
MMrrss..  LLiiaannee  DDaavviiss  

MMrrss..  DDeebboorraahh  RRoolllliinnss  
DDrr..  PPeetteerr  MMootteell  

MMrrss..  KKaarreenn  CCrruuiicckksshhaannkk  
MMrrss..  DDeebboorraahh  BBooookkssttaabbeerr  

MMrrss..  PPaattrriicciiaa  WWoooodd  
  

DDaanniieell  WWaatteerrss,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  
  

TTrreeddyyffffrriinn//EEaassttttoowwnn  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  OOffffiicceess  
WWeesstt  VVaalllleeyy  BBuussiinneessss  CCeenntteerr  

994400  WWeesstt  VVaalllleeyy  RRooaadd,,  SSuuiittee  11770000    
WWaayynnee,,  PPAA  1199008877  

((661100))  224400--11990000  
bbooaarrdd@@tteessdd..nneett  

  
AAllll  TT//EE  rreegguullaarr  sscchhooooll  bbooaarrdd  mmeeeettiinnggss  aarree  hheelldd  oonn  MMoonnddaayy  aatt  77::3300  ppmm  iinn  tthhee  

CCaaffeetteerriiaa  aatt  CCoonneessttooggaa  HHiigghh  SScchhooooll  
  

MMeeeettiinngg  DDaatteess  
  

SSeepptteemmbbeerr  2211,,  22000099  
OOccttoobbeerr  2266,,  22000099  

NNoovveemmbbeerr  2233,,  22000099  
DDeecceemmbbeerr  77,,  22000099  
JJaannuuaarryy  2255,,  22001100  

  

FFeebbrruuaarryy  2222,,  22001100  
MMaarrcchh  2222,,  22001100  
AApprriill  2266,,  22001100  
MMaayy  1100,,  22001100  
JJuunnee  1144,,  22001100  

  
IIff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  bbee  oonn  tthhee  aauuttoommaattiicc  eemmaaiilliinngg  lliisstt  ffoorr  TT//EE  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  aaggeennddaass  

aanndd  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  sseenndd  aann  eemmaaiill  ttoo::nnoottiiffiiccaattiioonn11@@tteessdd..nneett  
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TT//EE  SSCCHHOOOOLL  DDIISSTTRRIICCTT  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

661100--224400--11990000  
SSuuppeerriinntteennddeenntt  …………………………………………………………..DDrr..  DDaann  WWaatteerrss,,  661100--224400--11990011  
  
DDiirreeccttoorr  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  ………………....  TTiimmootthhyy  DDoonnoovvaann  661100--224400--11997788  
  
DDiirreeccttoorr  ooff  IInnssttrruuccttiioonn,,  CCuurrrriiccuulluumm,,    
SSttaaffff  DDeevveellooppmmeenntt  &&  PPllaannnniinngg……………………....……RRiicchhaarrdd  GGuussiicckk,,  661100--224400--11992222  
  
DDiirreeccttoorr  ooff  AAsssseessssmmeenntt,,  
AAccccoouunnttaabbiilliittyy  &&  TTeecchhnnoollooggyy…………....…………..RRoobbiinn  MMccCCoonnnneellll,,  661100--224400--11990055  
  
DDiirreeccttoorr  ooff  EElleeccttrroonniicc  LLeeaarrnniinngg  aanndd  CCaarreeeerr  EEdduuccaattiioonn//CCuurrrriiccuulluumm  SSuuppeerrvviissoorr  ooff  
AApppplliieedd  TTeecchhnnoollooggyy,,  HHeeaalltthh//PPEE,,  aanndd  FFaammiillyy  aanndd  CCoonnssuummeerr  SScciieenncceess  
……………………………………………………………………....…………....  DDrr..  DDeellvviinn  DDiinnkkiinnss,,  ((661100))  224400--11993322  
  
DDiirreeccttoorr  ooff  PPeerrssoonnnneell……………………………………..………………  SSuussaann  TTiieeddee,,  661100--224400--11992266  
  
DDiirreeccttoorr  ooff  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  
SSttuuddeenntt  SSeerrvviicceess…………………………................................DDrr..  JJooyyccee  VViiddeelloocckk,,  661100--224400--11991166  
  
BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr//SScchhooooll  BBooaarrdd  SSeeccrreettaarryy..……MMrr..  AArrtt  MMccDDoonnnneellll,,  661100--224400--
11880011  
  
SSuuppeerrvviissoorr  ooff  SSoocciiaall  SSttuuddiieess,,  AArrtt,,  GGiifftteedd  EEdduuccaattiioonn  &&  SSttaaffff  
DDeevveellooppmmeenntt……....…………………………………………....………………....DDrr..  TToodddd  PPaarrkkeerr,,  661100--224400--11990099  
  
SSuuppeerrvviissoorr  ooff  MMaatthheemmaattiiccss,,  MMuussiicc,,  SScciieennccee…………......NNaannccyy  AAddaammss,,  661100--224400--11990077  
  
CCuurrrriiccuulluumm//SSttaaffff  DDeevveellooppmmeenntt  SSuuppeerrvviissoorr,,  LLaanngguuaaggee  AArrttss,,  EESSLL,,  SSttaaffff  
DDeevveellooppmmeenntt…………  ………………………………………………....MMrrss..  WWeennddyy  TToowwllee,,  661100--224400--11995533  
  
SSuuppeerrvviissoorr  ooff  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn……......……..............  CChhrriiss  GGrrooppppee,,  661100--224400--11991199  
    …………………………....……..………………....………………  NNiiccoollee  RRooyy,,  661100--224400--11995599  
                                          …………………………………………………………....  YYvvoonnnnee  SSllaanniinnkkaa,,  661100--224400--11992200  
CCaaffeetteerriiaa  SSeerrvviicceess……………………………………..………………....  DDaavvee  PPrreessttoonn,,  661100--224400--11995555  
PPuubblliicc  IInnffoorrmmaattiioonn  ((pprriinntt//mmeeddiiaa))..........................................  661100--224400--11990033  
PPuubblliicc  IInnffoorrmmaattiioonn  ((wweebbppaaggee))....................................CChhrriissttiinnee  BBaakkkkeerr,,  661100--224400--11991100  
TTrraannssppoorrttaattiioonn……………………………………......................................TToonnii  PPuullcciinnii,,  661100--224400--11668800  
VVoolluunntteeeerr  SSeerrvviicceess…………………………....……………………PPaattttiiee  LLiittttlleewwoooodd,,  661100--224400--11991133  
AAddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt  tthhee  DDiissttrriicctt  wweebb  ssiittee  aatt  wwwwww..tteessdd..nneett  



  

  4400 

BBEEAAUUMMOONNTT  HHOOMMEE  AANNDD    
SSCCHHOOOOLL  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN          

    22000099--22001100  
  

TThhee  HHoommee  &&  SScchhooooll  AAssssoocciiaattiioonn  ((HHSSAA))  mmeeeettss  oonnccee  aa  mmoonntthh  aatt  BBeeaauummoonntt  
EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll..    EEvveerryyoonnee  iiss  wweellccoommee  aanndd  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aatttteenndd  tthheessee  
mmeeeettiinnggss..  CChheecckk  tthhee  BBeeaarr  FFaaccttss  ffoorr  eexxaacctt  ddaattee  aanndd  ttiimmee..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  
iinnddiivviidduuaall  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  vvoolluunntteeeerr  ooppppoorrttuunniittiieess  
rreeggaarrddiinngg  tthheeiirr  ppaarrttiiccuullaarr  eevveenntt..  

  

EEXXEECCUUTTIIVVEE  BBOOAARRDD  
  
PPRREESSIIDDEENNTT      SShheerrrrii  GGaarrttnneerr    661100--440088--99338844  
11sstt  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTT    CCoouurrtteennaayy  HHoommaann  448844--332200--88447744  
22nndd  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTT    PPaamm  AAllbbeerrttssoonn    661100--664477--00112244  
SSEECCRREETTAARRYY      TTaammaarraa  AAddaammss    661100--668888--55775588  
TTRREEAASSUURREERR      MMaarriiee--PPiieerrrree  CCrroowwee  448844--332200--88335522  
AASSSS’’TT  TTRREEAASSUURREERR    JJeeaannnnee  DDeecchhiiaarriioo  661100--664477--44669922  
  

CCOOMMMMIITTTTEEEE  CCHHAAIIRRPPEERRSSOONNSS    
  

AA..RR..CC..HH..        JJeeaannnnee  BBrraauunn  
RReepprreesseenntt  BBeeaauummoonntt  iinn  ddiissttrriicctt  
wwiiddee  oorrggaanniizzaattiioonn  ccaalllleedd  ““AArreeaa  
RReessiiddeennttss  CCaarriinngg  aanndd  HHeellppiinngg””  
wwhhiicchh  aassssiissttss,,  eedduuccaatteess  aanndd  
ssuuppppoorrttss  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aallccoohhooll  
aanndd  ssuubbssttaannccee  uussee  aanndd  aabbuussee  bbyy  
yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  oouurr  ccoommmmuunniittyy..  

AAFFTTEERR  SSCCHHOOOOLL  CCLLUUBBSS    DDoonnnnaa  SSaauuddeerr  
CCoooorrddiinnaattee  sseessssiioonnss  aanndd  rroosstteerrss  ffoorr  
tthhee  AAfftteerr  SScchhooooll  CClluubbss..    TThhrreeee  ssiixx  
wweeeekk  sseessssiioonnss,,  eeaacchh  wwiitthh  aa  vvaarriieettyy  
ooff  cclluubbss,,  aarree  rruunn  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  
yyeeaarr  

BBEEAARR  FFAACCTTSS        OOPPEENN,,  JJeeffff  PPrreessttoonn  
CCrreeaattee  ccoovveerr  ppaaggee,,  aaddddiittiioonnaall  HHSSAA  
ssuupppplleemmeennttss,,  aanndd  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  tthhee  
mmoonntthhllyy  sscchhooooll  nneewwsslleetttteerr..  
  
  



  

  4411 

BBEEAAUUTTIIFFIICCAATTIIOONN  AAnnnnee  AAnnssaa,,  DDaanniieellllee  HHuugghheess  
PPllaann,,  iimmpplleemmeenntt  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  
pprroojjeeccttss  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  bbeeaauuttyy  ooff  
BBeeaauummoonntt  iinnssiiddee  aanndd  oouutt..  

BB..UU..II..LL..DD..        OOPPEENN  
AAtttteennddss  mmeeeettiinnggss  ooff  BBUUIILLDD;;  aa  
ssuuppppoorrtt  ggrroouupp  ffoorr  ppaarreennttss  ooff  
cchhiillddrreenn  wwiitthh  lleeaarrnniinngg  ddiiffffeerreenncceess;;  
aanndd  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  HHSSAA..  

CCHHEESSSS  CCLLUUBB        AAnniittaa  BBoorrggeerr  
CCoooorrddiinnaattee  eeaarrllyy  mmoorrnniinngg  cchheessss  
cclluubb  ffoorr  cchhiillddrreenn  ttoo  hhoonnee  tthheeiirr  
cchheessss  sskkiillllss..    

CCOOMMMMUUNNIITTYY  SSEERRVVIICCEE                                DDoorreeeenn  MMccGGiilllliiss,,  KKeerrrrii  MMaarrttiinn  
OOvveerrsseeee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  rreellaattiioonnsshhiipp  
wwiitthh  tthhee  BBeellll  AAvvee..  SScchhooooll  iinn    
YYeeaaddoonn..  CCoooorrddiinnaattee  mmoonntthhllyy  
sscchhooooll  wwiiddee  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  
eevveennttss;;  iinncclluuddiinngg  aa  MMLLKK  DDaayy  
sseerrvviiccee  pprroojjeecctt..  

CCUULLTTUURRAALL  AARRTTSS                                                                          MMeeggaann  KKiinngg,,  CCaarrooll  LLaakkee  
PPrreevviieeww  aanndd  sscchheedduullee  aallll  iinn--sscchhooooll  
aasssseemmbblliieess  aanndd  aarrttiisstt  rreessiiddeenncciieess..  
SSuuppppoorrtt  DDeellttaa  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss  
PPrrooggrraammss,,  iinncclluuddiinngg  ddiissttrriicctt--wwiiddee  
mmeeeettiinnggss..  

DDIIRREECCTTOORRYY        AAnniittaa  BBoorrggeerr  
CCoooorrddiinnaattee  tthhee  ppuubblliisshhiinngg,,  sseelllliinngg  
aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  BBeeaauummoonntt  
SScchhooooll  DDiirreeccttoorryy..  

DDIIVVEERRSSIITTYY        OOPPEENN  
RReepprreesseenntt  BBeeaauummoonntt  oonn  aa  ddiissttrriicctt  
wwiiddee  DDiivveerrssiittyy  CCoommmmiitttteeee  tthhaatt  
iinnssuurreess  ddiivveerrssiittyy  oonn  iissssuueess  ssuucchh  aass  
ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  ssttaaffffiinngg..  

FFAAMMIILLYY  22  FFAAMMIILLYY      MMaauurreeeenn  SSllooaann,,  CCoonnnniiee  EEggaann  
OOrrggaanniizzee  vvoolluunntteeeerrss  ttoo  aassssiisstt  
BBeeaauummoonntt  ffaammiilliieess  wwhhoo  aarree  iinn  
eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss;;  ppaarrttiicciippaattee  iinn  
ddiissttrriicctt  DDeennttaall  CClliinniicc  CCoommmmiitttteeee,,  
aanndd  ddrriivvee  eelliiggiibbllee  BBeeaauummoonntt  
ssttuuddeennttss  ttoo  tthhee  ffrreeee  ddeennttaall  cclliinniicc  aatt  
TTEEMMSS..    
  



  

  4422 

44TTHH  GGRRAADDEE  LLUUNNCCHH  MMaauurreeeenn  BBaalliieeyy  
WWoorrkk  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall  aanndd  ssttaaffff  
ttoo  oorrggaanniizzee  aa  ssppeecciiaall  lluunncchheeoonn  iinn  
JJuunnee  ffoorr  tthhee  44tthh  ggrraaddeerrss..  

GGRRAANNDDPPAARREENNTT  LLIIAAIISSOONN    JJeeffff  PPrreessttoonn  
RReeccrruuiitt  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  uussee  ooff  
ssttuuddeennttss’’  ggrraannddppaarreennttss,,  oorr  
ssiiggnniiffiiccaanntt  sseenniioorrss,,  aass  vvoolluunntteeeerrss  aatt  
BBeeaauummoonntt  

HHOOMMEERROOOOMM  PPAARREENNTTSS  JJeessssiiccaa  BBaarrkkaauusskkaass,,  JJooddii  
DDeePPhhiilllliippoo  
CCoooorrddiinnaattee  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  ccllaassssrroooomm  
hhoommeerroooomm  ppaarreennttss  ffoorr  aallll  ggrraaddeess;;  
iinncclluuddiinngg  eemmeerrggeennccyy  pphhoonnee  cchhaaiinn,,  
ccllaassssrroooomm  aarrtt  pprroojjeecctt,,  aanndd  33  ppaarrttiieess;;  
HHaalllloowweeeenn,,  WWiinntteerr  HHoolliiddaayy,,  aanndd  
VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy..  

HHOOSSPPIITTAALLIITTYY        NNiiccoollee  KKeenntt,,  NNiikkkkii  BBllaaggddeenn  
PPrroovviiddee  hhoossppiittaalliittyy,,  ffoooodd  aanndd  
rreeffrreesshhmmeenntt  ffoorr  sscchhooooll  aanndd  tteeaacchheerr  
ffuunnccttiioonnss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..    

IINNTTEERR  SSCCHHOOOOLL  CCOOUUNNCCIILL    MMaarrccii  TTiieerrnneeyy  
AAtttteenndd  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  IInntteerr--
SScchhooooll  CCoouunncciill  aass  BBeeaauummoonntt’’ss  
rreepprreesseennttaattiivvee  aanndd  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  
HHSSAA..  

KKEETTSSTTOONNEE  HHEEAALLTTHHYY  ZZOONNEE//    MMeeggaann  RRoobbiinnssoonn  
HHEEAALLTTHH  CCOOUUNNCCIILL  RReepprreesseenntt  BBeeaauummoonntt  oonn  ddiissttrriicctt  

wwiiddee  ccoommmmiitttteeee  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  oonn  
sscchhooooll  lleevveell  ccoommmmiitttteeee  ttoo  eedduuccaattee  
aanndd  pprroommoottee  hheeaalltthhyy  lliiffeessttyylleess  ffoorr  
oouurr  cchhiillddrreenn..  

MM..AA..SS..HH..//  SSCCHHOOOOLL  SSTTOORREE    MMaauurreeeenn  BBaaiilleeyy,,  PPaattttii  SSiimmppssoonn  
WWoorrkk  wwiitthh  GGuuiiddaannccee  CCoouunnsseelloorr  ttoo  
oorrggaanniizzee  ppaarreenntt  vvoolluunntteeeerrss  aanndd  
aassssiisstt  wwiitthh  aa  44tthh  ggrraaddee  sseerrvviiccee  
pprroojjeecctt..  OOrrggaanniizzee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  
sscchheedduullee  ooff  ppaarreennttss  aanndd  ssttuuddeennttss  ttoo  
wwoorrkk  aatt  tthhee  sscchhooooll  ssttoorree  

  
OOPPEENNIINNGG  DDAAYY  PPAACCKKEETT              SShheerrrrii  GGaarrttnneerr,,  CCoouurrttaanneeyy  HHoommaann  

OOrrggaanniizzee  aanndd  aasssseemmbbllee  ppaacckkeettss  tthhaatt  
ggoo  hhoommee  ttoo  ffaammiilliieess  dduurriinngg  tthhee  11sstt  
wweeeekk  ooff  sscchhooooll..  
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OOPPEENNIINNGG  WWEEEEKK  PPIICCNNIICC    MMaauurreeeenn  BBaaiilleeyy,,  CCoonnnniiee  EEggaann  
OOrrggaanniizzee  aanndd  rruunn  tthhee  ‘‘bbrriinngg--yyoouurr--
oowwnn’’  ffaammiillyy  ppiiccnniicc  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  
wweeeekk  ooff  sscchhooooll..  

PPUUBBLLIICCIITTYY        MMeelliissssaa  BBrraannoovv  
CCoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ddiissttrriicctt  
nneewwsslleetttteerr,,  llooccaall  nneewwssppaappeerrss  aanndd  
TTVV  ssttaattiioonnss  ttoo  pprroommoottee  HHSSAA  aanndd  
BBeeaauummoonntt  SScchhooooll  eevveennttss..  

PPUUBBLLIISSHHIINNGG  CCEENNTTEERR  AAnniittaa  BBoorrggeerr,,  KKiitt  DDeemmppsseeyy  
CCoooorrddiinnaattee  oouurr  ppaarreenntt  rruunn,,  iinn--
sscchhooooll  PPuubblliisshhiinngg  CCeenntteerr  tthhaatt  pprriinnttss  
aanndd  bbiinnddss  ssttuuddeenntt  ssttoorriieess..    

SSHHUUTTTTEERRBBUUGGSS      OOPPEENN  
TTaakkee  pphhoottooss  aatt  sscchhooooll//  HHSSAA  
ffuunnccttiioonnss  ffoorr  uussee  oonn  ddiissppllaayy  iinn  tthhee  
lloobbbbyy,,  iinn  oouurr  yyeeaarrbbooookk  aanndd  iinn  tthhee  
llooccaall  pprreessss  aanndd  nneewwsslleetttteerrss..  

SSTTAAFFFF  AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN    CCllaaiirree  LLaaTToorrrraaccaa  
CCoooorrddiinnaattee  sscchhooooll--wwiiddee  aaccttiivviittiieess  
ttoo  hhoonnoorr  ssttaaffff  dduurriinngg  NNaattiioonnaall  
TTeeaacchheerr  AApppprreecciiaattiioonn  WWeeeekk  

TTHHEEMMEE  WWEEEEKK  JJeeaannnnee  DDeecchhiiaarriioo  
DDeevveelloopp  aa  wweeeekk  lloonngg  pprrooggrraamm  
aarroouunndd  aa  ssppeecciiaall  tthheemmee;;  iinnvvoollvveess  
ffiinnddiinngg  oouuttssiiddee  ssppeeaakkeerrss//pprrooggrraammss  
aanndd  oorrggaanniizziinngg  ppaarreenntt  vvoolluunntteeeerrss  
ffoorr  aa  sscchhooooll  ddeeccoorraattiioonn  pprroojjeecctt..    

VVOOLLUUNNTTEEEERRSS        DDoonnnnaa  SSaauuddeerr  
SSeenndd  oouutt  HHSSAA  vvoolluunntteeeerr  ffoorrmmss  ttoo  
ppaarreennttss,,  oorrggaanniizzee  rreessppoonnsseess  aanndd  
ddiissttrriibbuuttee  nnaammeess  ttoo  aapppprroopprriiaattee  
ccoommmmiitttteeeess..  

WWAALLKKIINNGG  CCLLUUBB      MMaauurreeeenn  BBaaiilleeyy,,  AAlleexxiiss  BBoovvee  
HHeellpp  pprroommoottee  aa  hheeaalltthhiieerr  oouuttllooookk  
ffoorr  BBeeaauummoonntt  tthhrroouugghh  aa  ssttuuddeenntt  
wwaallkkiinngg  cclluubb  aatt  rreecceessss  ttiimmeess..  

WWEEBB  SSIITTEE        RRoobb  LLaakkee  
DDeevveelloopp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  BBeeaauummoonntt  
HHSSAA  wweebb  ssiittee..  

YYEEAARRBBOOOOKK        JJeenn  HHoorraann,,  BBeetthh  VVaarrmmaa  
MMaannaaggee  tthhee  pprreeppaarraattiioonn,,  pprriinnttiinngg  
aanndd  ssaalleess  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarrbbooookk..  
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FFUUNNDDRRAAIISSIINNGG  EEVVEENNTT  CCHHAAIIRRSS  
  

55KK  RRUUNN//WWAALLKK        JJooddii  DDiipphhiilllliippoo,,  DDeenniissee  SSttuuddnniicckk  
                                                              CCoooorrddiinnaattee  tthhee  ffaallll  bbaacckk  ttoo  sscchhooooll  
                                                                                                                                              rruunn//wwaallkk  eevveenntt  
BBEEAARR  GGEEAARR        AAlleexxiiss  BBoovvee  

DDeevveelloopp  aanndd  mmaarrkkeett  sscchhooooll  tt--sshhiirrttss,,  
sswweeaattsshhiirrttss  aanndd  ootthheerr  BBeeaauummoonntt  
ssppiirriitt  iitteemmss..  

BBOOOOKK  FFAAIIRRSS        PPaamm  AAllbbeerrttssoonn,,  TTaammeerraa  AAddaammss,,    
                                                                                                                                                JJeenn  FFrreeyybbeerrggeerr,,  DDeebb  CCaassttllee  

CCoooorrddiinnaattee  wwiitthh  SScchhoollaassttiicc  oonn  tthhee  
sseelleeccttiioonn  aanndd  ssaallee  ooff  pprroodduuccttss  ffoorr  
tthhee  ffaallll  aanndd  sspprriinngg  bbooookk  ffaaiirrss..      

BBOOXX  TTOOPPSS//        MMiicchheellllee  HHuugghheess  
GGRROOCCEERRYY  RREECCEEIIPPTTSS  CCoolllleecctt  aanndd  ssuubbmmiitt  bbooxx  ttooppss  aanndd  

ggrroocceerryy  rreecceeiippttss  ffoorr  ffuunndd  rraaiissiinngg  
ccaasshh  bbaacckk  pprrooggrraammss..    

CCLLAASSSSRROOOOMM  AARRTT--PPLLAAYYDDAAYY  OOPPEENN  
  CCoooorrddiinnaattee  ggrraaddee--lleevveell  aarrtt  pprroojjeeccttss  

ddeessiiggnneedd  bbyy  ssttuuddeennttss,,  aanndd  
aauuccttiioonneedd  aatt  PPllaayy  DDaayy    

FFAATTHHEERR//DDAAUUGGHHTTEERR  DDAANNCCEE    LLaauurraa  SSeeddoorr,,  MMaarrllaa  FFiiaallkkoo  
PPllaann  aanndd  oorrggaanniizzee  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhiiss  
vveerryy  ssppeecciiaall  eevveenniinngg  ffoorr  BBeeaauummoonntt  
ddaaddss  &&  ddaauugghhtteerrss..  

GGOOLLDD  SSAALLEE        CCoouurrtteennaayy  HHoommaann  
                                                                                                                                                CCoooorrddiinnaattee  tthhee  ggoolldd  ssaallee  tthhrroouugghh    
                                                                                                                                                tthhee  jjeewweelleerr  aanndd  tthhee  sscchhooooll..  
KKIIDD  SSTTUUFFFF  CCOOUUPPOONN  BBOOOOKKSS    SShheerrrrii  GGaarrttnneerr  

CCoooorrddiinnaattee  ssaalleess  ooff  tthhee  KKiidd  SSttuuffff  
ccoouuppoonn  bbooookkss  

WWIINNTTEERRFFEESSTT        KKaattee  MMccAAlllliisstteerr  
OOvveerrsseeeess  tthhiiss  eeaarrllyy  wwiinntteerr  ffaammiillyy  
eevveenniinngg;;  iinncclluuddiinngg  iiccee  ccrreeaamm  
ssoocciiaall,,  mmoovviiee  ssccrreeeenniinngg,,  aanndd  
vveennddoorr  sshhooppppiinngg..  
  
  
  
  

MMOOTTHHEERR//SSOONN  EEVVEENNTT      CCaarrooll  LLaakkee,,  KKeerrrrii  MMaarrttiinn,,  JJeennnnyy  
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                                                                                                                                                              MMaattssoonn  
PPllaann  aanndd  rruunn  aann  eevveenntt  aaiimmeedd  aatt  
bbrriinnggiinngg  BBeeaauummoonntt  mmoommss  aanndd  ssoonnss  
ttooggeetthheerr  ffoorr  ssoommee  ffuunn..  
  

PPAARREENNTT  SSOOCCIIAALL      MMoonniiqquuee  MMccQQuuaaiidd,,  DDaawwnn  PPooeettaa  
PPllaann  aa  ffuunn--ffiilllleedd  ggeett--ttooggeetthheerr;;  ggrreeaatt  
wwaayyss  ttoo  mmeeeett  ootthheerr  ppaarreennttss,,  aanndd  
ccaattcchh  uupp  wwiitthh  oolldd  ffrriieennddss..  

PPIIZZZZAA  BBIINNGGOO        HHeeaatthheerr  GGiiaaccooiioo,,  HHeeaatthheerr    
                                                                                                                                              GGrreeeennbbeerrgg  

CCoooorrddiinnaattee  ppiizzzzaa  ppaarrttyy  aanndd  ffuunn  
nniigghhtt  ooff  ffaammiillyy  bbiinnggoo..  

PPLLAAYY  DDAAYY  RRoobbyynn  AAttwwoooodd,,  JJeeaann  AAlllleenn,,  
SSuussaannHHuucckk((RRaaffffllee)),,  

                                                                                                                                              JJaayy  HHuugghheess((FFoooodd))    
OOrrggaanniizzee  aanndd  oovveerrsseeee  aallll  aaccttiivviittiieess  
ffoorr  oouurr  sspprriinngg  ffaaiirr::    PPllaayy  DDaayy..    

SSCCHHOOOOLL  SSUUPPPPLLYY  BBOOXX      SShheerrrrii  GGaarrttnneerr,,  CCoouurrtteennaayy  HHoommaann  
CCoooorrddiinnaattee  ssaallee  ooff  sscchhooooll  ssuuppppllyy  
bbooxx..  

SSPPRRIINNGG  PPLLAANNTT  SSAALLEE      MMaauurreeeenn  BBaaiilleeyy,,  CCoonnnniiee  EEggaann  
OOrrggaanniizzee  tthhee  sseelleeccttiioonn  aanndd  ssaallee  ooff  
sspprriinngg  ppllaannttss..  ((UUssuuaallllyy  hheelldd  jjuusstt  
pprriioorr  ttoo  MMootthheerr’’ss  DDaayy))  

WWRRAAPPPPIINNGG  PPAAPPEERR  SSAALLEE      VViivviiaann  LLeeee  
CCoooorrddiinnaattee  ssaalleess,,  pprroommoottiioonn  aanndd  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  tthhiiss  ffaallll  ffuunnddrraaiisseerr  
wwiitthh  IInnnnssbbrrooookk..    
      

  


