
 
 
Caros genitores/guardiões de estudantes do ensino elementar,  
  
Escolas no HDSB criaram um processo para coleta de pertences e materiais dos estudantes. Visto que as 
escolas foram fechadas sem a oportunidade de organizar os pertences dos estudantes, os professores 
precisarão de algum tempo para organizar e coletar os itens pessoais dos mesmos. Nós pedimos a sua 
compreensão e paciência enquanto os funcionários executam esta tarefa! 
 
Nas próximas semanas, professores do jardim de infância ao ano 8 terão acesso às escolas para 
organizar, coletar e empacotar os pertences do seu filho, de dentro do armário e da sala de aula. Eles 
vão colocar uma sacola para cada estudante, com uma etiqueta com o nome do mesmo, sobre a mesa, 
na sala de aula dele.  Para estudantes dos anos 7 e 8 que têm armários, o pai ou guardião será 
convidado a retirar os pertences do armário do seu filho. Pede-se aos pais que consultem a carta 
específica enviada pela escola do seu filho e preencha o formulário incluso para indicar sua intenção de 
retirar os pertences do estudante.  
  
Professores farão o melhor possível para determinar a quem pertencem os objetos encontrados, 
contando que itens pessoais grandes como sapatos e roupas tenham uma etiqueta com o nome do 
estudante. Os itens sem identificação serão organizados e um processo para serem identificados e 
vistos no dia do acesso será comunicado. Todos os itens que não forem retirados serão doados ou 
descartados em julho.  
  
Você será informado do horário agendado durante as semanas finais de junho, para ter acesso à sala 
de aula do seu filho e ao seu armário e retirar os pertences dele.  
Neste mesmo período, nós solicitamos que todos os objetos da escola, como livros-texto e livros da 
biblioteca, sejam devolvidos. Se o seu filho não estiver mais vinculado ao Conselho Distrital das Escolas 
de Halton no outono, dispositivos emprestados pela escola devem ser devolvidos imediatamente. 
Famílias que permanecerão no nosso conselho escolar podem continuar a usar os dispositivos 
emprestados durante o verão.  
  
Por favor, fique ciente de que apenas um genitor/guardião terá permissão de entrar na escola e será 
solicitado a seguir o Acesso à Escola – Protocolo para Pais/Guardiões do Ensino Elementar. Estudantes 
não terão acesso à escola.  
  
Escolas vão confirmar a data e hora da sua visita o mais breve possível. Novamente, obrigado pela sua 
paciência e compreensão. Esperamos vê-lo em breve!  
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