New Pick-up/Drop-off Procedures and Student Parking

Beginning Tuesday, January 29th, we will have significant changes to the McFadden
Drop-off and Student Parking Procedures.
New McFadden Entrance - This entrance will be used for Staff/Student Parking and
Pick-up and Drop-off.
For Staff/Student Parking, use right lane when entering through New McFadden
Entrance. Parking Permit required to enter Staff/Student Parking.
For Pick-up and Drop-off, use left lane when entering through New McFadden
Entrance and make a quick left.
New McFadden Exit - This exit will be used for only Staff/Student parking exit.

Thủ tục Đưa/Đón Học sinh và Bãi đậu xe dành cho học sinh
Bắt đầu Thứ Ba, 29th tháng Giêng, chúng tôi sẽ có sự thay đổi về việc Đưa/Đón học
sinh trên đường McFadden và thủ tục dành cho Bãi xe học sinh.
Cổng Vào mới trên McFadden (New McFadden Entrance)- Đây là cổng vào Bãi
đậu xe dành cho Nhân viên/Hoc sinh và việc Đưa/Đón
Cho N
 hân viên/Học sinh đậu xe, sử dụng lane phải khi muốn vô cổng chính trên
đường McFadden.Phải có giấy phép để được đậu xe.
Cho việc Đưa/ Đón (New Drop-off/Pick-up), sử dụng lane trái khi lái vào cổng chính
và quẹo trái liền.
Cổng Ra mới trên McFadden (New McFadden Exit) - Đây là đường ra dành cho
Nhân Viên/ Học sinh

Nuevo Procedimiento de la Escuela a la Hora de Llegada y Salida y
Estacionamiento Estudiantil
Comenzando el dia martes, 29 de enero, tendremos cambios significativos en
nuestros procedimientos sobre la calle McFadden a la hora de entrada y salida y
estacionamiento estudiantil.
“New McFadden Entrance” Nueva Entrada sobre la McFadden- Esta entrada esta
disponible para el uso del personal escolar/estudiantes con permiso de
estacionamiento y llegadas y salidas.
Para entrar al estacionamiento del Personal escolar/estudiantil, sobre la McFadden
use el carril derecho. Se requiere un permiso para estacionarse dentro de este
estacionamiento.
”New Drop-off/Pick-up” Para dejar y recoger a su estudiante, al entrar por la calle
McFadden use el carril izquierdo y de inmediato tome una izquierda.
“New McFadden Exit” Nueva Salida sobre la McFadden - esta salida es únicamente
para personal escolar y alumnos con permiso de utilizar el estacionamiento.

