Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II
w Lemont
608 Sobieski St.
Lemont, IL 60439
Tel. (630) 669 – 9700
www.polschool.com

PARKING & TRAFFIC CONTROL
1)

2)

Ulica Sobieski St. jest tylko dostępna aby dowieźć lub odebrać dzieci ze szkoły – To jest ulica
jednokierunkowa! / Sobieski Street is for drop off and pick up your children – it is one-way street!
Na ulicy Sobieski St. (pomiędzy Ledochowski & Czacki) – CAŁKOWITY ZAKAZ PARKOWANIA!/ Please
do not park on Sobieski Street.

3)
4)

PARKING#1 & #2 ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ oraz szkolne i parafialne wydarzenia jest niedostępny
dla szkoły / Lot #1 and #2 is not available for school.
Nauczyciele oraz Rodzice z dyżuru proszeni są o parkowanie na Parkingu #3 oraz #4 uwzgledniajac
walentariuszy z Religii, którzy parkują na parkingu #3. / Polish school teachers, helper parents and high
school students park in the spots in Lot #3 and #4. Please remember about bilingual RE catechists who are parked
first on lot #3.

5)

Rodzice, którzy mają dzieci w młodszych klasach proszeni są o parkowanie na parkingu #3 oraz #4.
Prosimy o przejście z dzieckiem na zajęcia lub po zajęciach / All paretns who drop off or pick up younger
children please park also in Lot #3 and #4.

6)

Dzieci z klas starszych powinne być przywiezione lub odebrane spod szkoly. Samochody ustawiają się
w linii na ulicy Sobieski a następnie na ulicy Ledochowski. Wyjazd tylko ulicą Czacki! / Parents can line
up on Sobieski and Ledochowski streets for drop off and pick up. Exit only by Czacki Street!

7)

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO WSZELKICH UWAG OSÓB KIERUJĄCYCH RUCHEM - CROSSING
GUARD oraz LEMONT POLICE, która pomaga naszej szkole w utrzymaniu bezpieczeństwa! / Please follow
all directions for parking and traffic control.

8)

Zastrzegamy sobie wszelkie prawo do zmian wynikających z sytuacji niezależnych od Szkoły / We
reserves the rights to change these terms at any time.

Dziękujemy bardzo za Waszą współpracę! Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!
Thank you for all your help! Remember the number one priority is the safety of all the children.

