
Traffic Safety Notification Letter

Geer Park Families,

I am writing this letter to urge and plead with ALL of you to be extremely mindful and diligent with
regards to following Traffic Safety Rules at Geer Park during arrival and dismissal. We have noticed there have
been increased violations of Traffic Safety rules that not only violate our school procedures and put students
and other families in danger, but may be against the law as well. I would like to reiterate these rules with all of
you before explaining our plan moving forward.

1. We have a pickup/drop off lane, it is the first lane of cars closest to the curb. When you pull up to the
pickup/drop off lane you MUST pull all the way forward to allow for parents to pull up behind you. You
MUST remain in your vehicle if you are in this lane.

You may NOT leave your car for any reason if you are in this lane.
2. If you would like to park your vehicle and exit it to walk your child to the door or playground or to pick

them up, you MUST park on a side street: Lapham, Charles, or Woodworth.
You may NOT park your car in the front of the school during arrival or dismissal.

3. We only have 2 crosswalks at Geer Park, a staff member will be standing there with a stop sign and a
yellow vest to safely cross parents/guardians and their children across the street. You MUST use these
crosswalks.

You may NOT cross where there are NO staff members if you have students with you.
4. Residential driveways and alleys are PRIVATE PROPERTY.

You may NOT park in residential driveways or alleys at any time.
5. Prospect is a ONE-WAY street during Arrival and Dismissal.

You may NOT make u-turns to drive in the opposite directions.
6. Turning LEFT on side streets is prohibited during Arrival and Dismissal.

You may NOT turn LEFT on Prospect from Charles OR Lapham during this time.
7. You may use the Staff Parking Lot off of CHARLES and park OUTSIDE of the cones if you wish to pick

up your child and leave your vehicle.
You may NOT park in the playground parking lot or move the cones to park where the
bussers park.

Sergeant Ashcroft with the Dearborn Police Department is working closely with our Office to ensure that
Dearborn Police will be present during these times, they WILL BE issuing tickets to violators. You will see them
for the next few weeks. This letter is intended to be a reminder to all of our families that it TAKES A VILLAGE
to keep our children safe! It’s true that accidents happen, however, we know that exercising caution, following
rules, and planning ahead eliminates careless or negligent mistakes that can cause permanent harm. We love
all of our families and want to be sure that Arrival and Dismissal are positive ways to end each day of learning.

Mrs. Faraj
Principal, Geer Park Elementary



خطاب إخطار السالمة المروریة

عائالت جیر بارك ،

أكتب ھذه الرسالة ألحثكم جمیًعا وأحثكم جمیًعا على توخي الحذر الشدید واالجتھاد فیما یتعلق باتباع قواعد السالمة المروریة في جیر بارك
أثناء الوصول والفصل. لقد الحظنا حدوث انتھاكات متزایدة لقواعد السالمة المروریة ال تنتھك فقط إجراءات مدرستنا وتعرض الطالب

واألسر األخرى للخطر ، ولكنھا قد تكون أیًضا ضد القانون. أود أن أكرر ھذه القواعد معكم جمیًعا قبل شرح خطتنا للمضي قدًما.

لدینا ممر بیك آب / إنزال ، وھو أول ممر للسیارات األقرب إلى الرصیف. عند التوقف إلى حارة االلتقاء / اإلنزال ، یجب علیك السیر إلى
األمام للسماح لآلباء بالوقوف خلفك. یجب أن تبقى في سیارتك إذا كنت في ھذا المسار.

ال یجوز لك ترك سیارتك ألي سبب إذا كنت في ھذا المسار.
إذا كنت ترغب في إیقاف سیارتك والخروج منھا لتمشي طفلك إلى الباب أو الملعب أو الصطحابھ ، فیجب علیك إیقاف سیارتك في شارع

جانبي: البھام أو تشارلزأو وودوورث.
ال یجوز لك إیقاف سیارتك أمام المدرسة أثناء الوصول أو الفصل.

لدینا ممران مشاة فقط في جیر بارك ، سیقف أحد الموظفین ھناك مع عالمة توقف وسترة صفراء لعبور الوالدین / األوصیاء وأطفالھم
بأمان عبر الشارع. یجب علیك استخدام معابر المشاة ھذه.

ال یجوز لك العبور من حیث ال یوجد موظفین إذا كان لدیك طالب معك.
الممرات واألزقة السكنیة ھي عقارات خاصة.

ال یجوز لك ركن سیارتك في الممرات أو األزقة السكنیة في أي وقت.
بروسبكت ھو شارع ذو اتجاه واحد أثناء الوصول والفصل.
ال یجوز لك الدوران للخلف للقیادة في االتجاھین المعاكسین.

یحظر االنعطاف إلى الیسار على الشوارع الجانبیة أثناء الوصول والفصل.
ال یجوز لك تشغیل الیسار على بروسبكت من تشارلزأو البھام خالل ھذا الوقت.

یمكنك استخدام ساحة انتظار الموظفین قبالة تشارلز وإیقاف السیارة خارج األقماع إذا كنت ترغب في اصطحاب طفلك ومغادرة سیارتك.
ال یجوز لك الوقوف في ساحة انتظار السیارات بالملعب أو تحریك األقماع إلى الوقوف حیث یقف الحافالت.

یعمل الرقیب أشكروفت مع قسم شرطة دیربورن عن كثب مع مكتبنا لضمان تواجد شرطة دیربورن خالل ھذه األوقات ، وسوف یصدرون
تذاكر للمخالفین. ستراھم في األسابیع القلیلة القادمة. تھدف ھذه الرسالة إلى أن تكون تذكیًرا لجمیع عائالتنا بأن األمر یتطلب جھًدا منا
جمیًعا للحفاظ على سالمة أطفالنا. صحیح أن الحوادث تقع ، ولكننا نعلم أن توخي الحذر واتباع القواعد والتخطیط المسبق یزیل أخطاء

اإلھمال أو اإلھمال التي یمكن أن تسبب ضرًرا دائًما. نحن نحب جمیع عائالتنا ونرید التأكد من أن الوصول والفصل ھما طریقتان إیجابیتان
إلنھاء كل یوم من أیام التعلم.

السیدة فرج
مدیرة مدرسة جیر بارك االبتدائیة


