Informação de Segurança Escolar para Famílias
Escolas públicas de Cambridge se esforça para fornecer um ambiente seguro e acolhedor para apoiar a aprendizagem. No
entanto, incidentes dentro ou fora de uma escola podem exigir medidas de emergência. Este Boletim fornece instruções
importantes em caso haja uma situação de emergência na escola do seu filho. Por favor leia com atenção esta informação
importante, converse com seu filho e guarde esta folha onde você possa consultá-la rapidamente.

Abrigos Designados para as escolas

Etapas de ação para os pais ou
encarregados de educação
 Certifique-se de que suas informações de contato
de emergência estão atualizadas nos arquivos da
escola. Inclua números de casa, trabalho e
telefone celular para todos os pais ou
responsáveis.

Amigos

Morse School, 40 Granite St.

Maria L. Baldwin
School

Graham & Parks School, 44
Linnaean St.

Cambridge Rindge
& Latin School

Day care to Fire HQ;

 Alunos da escola secundária “ High School”

deverão fornecer seu número de telefone celular
ao escritório do reitor.

autorizados para pegar seu filho estão no arquivo
da escola.

 Se sua criança tem uma condição médica ou

requer medicação, por favor, fale com a enfermeira
da escola. Esta informação poderia ser muito
importante durante uma emergência.

Procedimentos de emergência em escolas
públicas de Cambridge
Evacuação: Alunos e funcionários sair rapidamente do
edifício da escola se houver um perigo dentro. Se os
alunos devem permanecer fora do prédio da escola, os
alunos podem ser deslocados para abrigos designados
(veja lista na coluna à direita.)



Plano de bloqueio: Os alunos estão protegidos contra
uma ameaça de segurança dentro do edifício de escola
permanecendo silencioso e invisível atrás de portas
fechadas da sala de aula.



Proteger & segurar: Os alunos são mantidos na escola
se houver uma ameaça de segurança fora da escola. As
portas exteriores serão protegidas, mas atividades
dentro da escola não será restritas.





Abrigo no local: Os alunos serão abrigados no edifício se
houver um risco aéreo, como produtos químicos
libertadas por um acidente de transporte fora do edifício.
Os alunos também podem ser abrigados no edifício se
houver tempo severo na área.
Procedimentos de reunificação: Na sequência de uma
emergência, podem ser utilizados procedimentos de
reunificação do aluno/família. Pais e responsáveis que
foram identificados previamente terá permissão para
pegar seu filho(a) depois de mostrar identificação
emitida pelo governo.

Se houver uma emergência na escola:
 Por favor não vênha à escola! Se todos os pais vierem
escola, o tráfego de veículos em torno da escola irá
impedir a circulação de veículos de emergência.



Por favor, não chame a escola! Você será notificado via
sistema automatizado do distrito e instruções.

Media Arts Center (454
Broadway), todos os outros para
a Universidade Harvard

 Certifique-se de que os nomes dos adultos



Acadêmicos funcionais para o

Cambridgeport

Fletcher Maynard Academy,
225 Windsor St.

Fletcher-Maynard
Academy

Cambridgeport, 89 Elm St.

Graham & Parks
Alternative School

Baldwin School, 28
Sacramento St.

Haggerty School

Sheila Doyle Russell Youth
Center, 680 Huron Ave.

Kennedy-Longfellow King Open, 850 Cambridge St.
and Putnam Avenue
Upper
King Open and
Cambridge Street
Upper

Kennedy-Longfellow School,
158 Spring St.

Martin Luther King,
Jr. and High School
Extension Program

Cambridge Rindge & Latin, 459
Broadway

Morse School

High School Extension
Program, 15 Upton St.

Andrew Peabody
and Rindge Avenue
Upper

Graham & Parks School, 44
Linnaean St.

John M. Tobin/Tobin Sheila Doyle Russell Youth
Montessori and
Center, 680 Huron Ave.
Vassal Lane Upper (Haggerty School is backup)
Mais informações
Visite o site dos escolas públicas de Cambridge para obter
mais informações de segurança projetadas para os pais,
encarregados de educação, alunos e outros. O site fornece
links com informações úteis para garantir a segurança da
sua criança.

a

Cambridge Public Schools
159 Thorndike Street,
Cambridge MA 02141
(617) 349-6400 www3.cpsd.us

