
Message from Assistant Principal Caron’s Office 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
Morning Drop-off:  

● All parents dropping off their child must drop them off in the “horseshoe” in front of the building 
and NEVER IN THE PARKING LOT.  

● Follow all signs. 

 
Pick-up: 

● Entry into driveway for student pick-up is not allowed between 2:00-2:45p.m. unless you are 
dismissing a student. Pick up in the rear of the school is not allowed. 

● All pick-ups must be done on Ashley Blvd. 

Bussing: 

● Bus routes are final and bus stops will not be added to bus routes. 
● If your child has a disability, and requires accommodations, please call Dr. Larkin at ext. 790. 
● Once students are issued an ID, they must wear it onto the bus to gain access. 
● Once a student has an established bus stop, they will not be able to ride on another bus unless 

they bring a parent/guardian note or a parent/guardian call is made to confirm the bus change with 
Mrs. Martin (Security Dept. Administrative Assistant). 

Jeffrey Caron 
Assistant Principal of grades 11-12 
Director of Security 
508-998-3321 ext. 277 Reviewed 02/2020 



Mensagem do Gabinete do Diretor Assistente Caron 
 
Prezados pais e responsáveis, 
 
Saída da manhã: 

● Todos os pais que deixam o filho devem deixá-lo na “ferradura” em frente ao prédio e NUNCA 
NO ESTACIONAMENTO. 

● Siga todos os sinais. 

 
Pegar: 

● Não é permitida a entrada de carros na entrada dos alunos entre as 14: 00h e as 14: 45h. a menos 
que você esteja dispensando um aluno. Não é permitido pegar na parte de trás da escola. 

● Todas as pick-ups devem ser feitas na Ashley Blvd. 

Ônibus: 

● As rotas de ônibus são finais e as paradas de ônibus não serão adicionadas às rotas de ônibus. 
● Se o seu filho tiver uma deficiência e precisar de acomodações, ligue para o Dr. Larkin em ext. 

790 
● Depois que os alunos recebem um ID, eles devem usá-lo no ônibus para obter acesso. 
● Uma vez que o aluno tenha um ponto de ônibus estabelecido, ele não poderá andar em outro 

ônibus, a menos que traga uma nota dos pais / responsáveis ou uma ligação dos pais / 
responsáveis seja feita para confirmar a mudança de ônibus com a Sra. Martin (Assistente de 
Departamento de Segurança. 

Jeffrey Caron 
Diretor Assistente das séries 11-12 
Diretor de Segurança 
508-998-3321 ext. 277 Reviewed 02/2020 



Mensaje de la oficina del subdirector Caron 
 
Queridos padres y tutores, 
 
Salida matutina: 

● Todos los padres que dejen a sus hijos deben dejarlos en la "herradura" frente al edificio y 
NUNCA EN EL ESTACIONAMIENTO. 

● Sigue todas las señales. 

 
Recoger: 

● La entrada al camino de entrada para recoger a los estudiantes no está permitida entre las 2: 00-2: 
45 p.m. a menos que esté despidiendo a un estudiante. Recoger en la parte trasera de la escuela no 
está permitido. 

● Todas las recogidas deben hacerse en Ashley Blvd. 

Buses: 

● Las rutas de autobús son finales y las paradas de autobús no se agregarán a las rutas de autobús. 
● Si su hijo tiene una discapacidad y requiere adaptaciones, llame al Dr. Larkin al ext. 790 
● Una vez que los estudiantes reciben una identificación, deben usarla en el autobús para obtener 

acceso. 
● Una vez que un estudiante tiene una parada de autobús establecida, no podrá viajar en otro 

autobús a menos que traiga una nota del padre / tutor o se haga una llamada del padre / tutor para 
confirmar el cambio de autobús con la Sra. Martin (Asistente Administrativa del Departamento de 
Seguridad) 

Jeffrey Caron 
Subdirector de los grados 11-12 
Director de seguridad 
508-998-3321 ext. 277 Reviewed 02/2020 
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