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PARA: Todos os Pais/Responsáveis e Abrigos 
 
DATA: Setembro de 2016 
 
RE: Política de aviso prévio para alunos doentes e atrasados. 
 
***************************************************************************** 

1. Se seu/sua filho/filha precisar faltar à aula ou estiver atrasado, você deverá entrar em contato com o 
respectivo Escritório da LABBB às 8h:00min. (Para segurança do aluno, devemos conhecer seu paradeiro.) 

 

 FOXHILL, MEMORIAL & FRANCIS WYMAN ELEMENTARY   781-273-7056 

 BUTLER & WELLINGTON ELEMENTARY     339-222-5625   

 OTTOSON MIDDLE SCHOOL     339-222-5625 

 JOHN GLENN MIDDLE SCHOOL    781-275-3201 X2227 

 CHENERY MIDDLE SCHOOL     339-222-5625 

 LEXINGTON HIGH SCHOOL, Lexington   781-861-2400 X 0 

 ARLINGTON HIGH SCHOOL, Arlington   781-316-3376 

 BELMONT HIGH SCHOOL, Belmont    617-489-4829 

 BEDFORD HIGH SCHOOL, Bedford        781-275-1700 X 4500 

 BURLINGTON HIGH SCHOOL, Burlington   781-760-3065 

 MINUTEMAN CAREER DIRECTIONS    781-861-6500 X 1632 

 

2. Se seu filho precisar faltar à aula, você deverá entrar em contato com o serviço de transportes/motorista 
da van e avisar que a criança não precisará de transporte naquele dia. 
 

3. Se seu/sua filho/filha precisar chegar atrasado(a) às aulas, você deverá entrar em contato com o escritório 
e com o motorista de táxi no momento da chegada à escola. (É possível que não saibam que devem 
buscar a criança ao final do dia.) 
 

4. Se seu/sua filho/filha costuma ir à escola com um motorista da LABBB, por favor entre em contato com o 
motorista para informá-lo sobre a ausência. 
 

5. Se o aluno for designado como “muito doente para continuar na escola” pela enfermaria, os pais 
DEVEM ir à escola para levá-lo para casa o mais rápido possível. Solicitamos que sejam feitos todos os 
esforços para que você busque a criança em até 1 hora após a notificação. 
 

6. Todos os cartões para emergências devem conter números de telefone confiáveis. (Os números de 
telefone do trabalho, do celular e de emergência precisam estar atualizados.) Caso não tenha devolvido o 
cartão para emergências de seu/sua filho/filha, por favor providencie o envio o mais rápido possível. 

  
7. Todos os abrigos devem possuir pessoal disponível para receber alunos que voltam para casa no 

início e no meio do dia. 
 


