
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
August 2021 
 
 
Re:  Parking Permits  
 
 
Dear Parent/Guardian, 
 
 As you may know, it is required that your child must have a parking permit to use the school parking 
lot. As stated in the 2021-2022 Student Handbook: Parking on school property is a privilege, not a right. This 
privilege is limited to students with a parking permit. Students without a parking permit may not park on 
school grounds except on weekends, during school vacations, or when attending evening functions.  Students 
that have a parking permit may park in white lined parking spots. Students will only be allowed to park in the 
yellow lined parking spots after 2:30 p.m., as these parking spots are reserved for teachers and staff. 
 

The parking permit must be visible, and placed in the middle of the windshield, behind the rearview 
mirror.  Parking permits will be strictly enforced for the 2021-2022 school year. Students will have until 
September 10, 2021 to park in the parking lot without a parking permit. After that, they will be told to park off 
campus until they get a parking permit. Students will be able to attain a parking permit free of charge, which 
can be picked up at the Security Office with Stacey Martin. 
 
If you have any questions, please contact Stacey Martin at 508-998-3321 ext.286 
 

Sincerely, 
 
 

Robert Pimental    Jeffrey Caron 
Assistant Principal     Assistant Principal  
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Agosto de 2021 

 

Re: Licenças de Estacionamento 

 

 

Prezados Pais ou Guardião, 

 

Como você deve saber, é necessário que seu filho tenha uma permissão de estacionamento para usar o 

estacionamento da escola. Conforme indicado no Manual do Estudante de 2021-2022: O estacionamento na 

propriedade da escola é um privilégio, não um direito. Este privilégio é limitado a estudantes com permissão 

de estacionamento. Estudantes sem permissão de estacionamento não podem estacionar nas dependências da 

escola, exceto nos fins de semana, durante as férias escolares, ou quando participarem de eventos noturnos. 

Alunos que possuam uma permissão de estacionamento podem estacionar em vagas brancas de estacionamento. 

Os alunos só poderão estacionar nas vagas amarelas após as 2:30 pm, uma vez que estas vagas são reservadas 

para professores e funcionários. 

 

A autorização de estacionamento deve estar visível e colocada no meio do pára-brisa, atrás do espelho 

retrovisor. As autorizações de estacionamento serão rigorosamente cumpridas para o ano letivo de 2021-2022. 

Os alunos terão até o dia 10 de setembro de 2021 para estacionar no estacionamento sem uma permissão de 

estacionamento. Depois disso, eles serão orientados a estacionar fora do campus até conseguirem uma 

permissão de estacionamento. Os alunos poderão obter uma permissão de estacionamento gratuita, que pode ser 

recolhida no Gabinete de Segurança com a Stacey Martin. 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com Stacey Martin em 508-998-3321 ext.286 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Robert Pimental   Jeffrey Caron 

Assistente do diretor               Assistente do diretor  
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