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Dear Parents/Guardians, 
 
The Long Branch School District has a new security procedure when visiting or picking up a 
child at any building. This procedure will be effective immediately.  
 
When you ring the buzzer to request access to a building, before we open the door, you will 

be asked your name and the purpose of your visit. If you are picking up your child, you must 

state your name, child’s name and you will be asked a security question, similar to online 

banking. If someone other than you will be picking up your child please inform them of this 

procedure.  

 

It is imperative that visitors do not hold the door open for others behind them when entering 

or exiting.  Each visitor must be acknowledged individually through the buzzer system. 

Any questions or concerns please feel free to contact us. 
 
Thank you, 
 
 
 
_____________________________________ 
Francisco E. Rodriguez 
Principal  
 
 
 
 

   
 



Estimados padres / tutores, 
 
El Distrito Escolar de Long Branch tiene un nuevo procedimiento de seguridad cuando visita o 
recoge a un niño en cualquier edificio. Este procedimiento será efectivo de inmediato. 
  
Cuando toque el timbre para solicitar acceso a un edificio, antes de abrir la puerta, se le 
preguntará su nombre y el propósito de su visita. Si va a recoger a su hijo, debe indicar su 
nombre, nombre del niño y se le hará una pregunta de seguridad, similar a la banca en línea. 
Si alguien que no sea usted va a recoger a su hijo, infórmeles de este procedimiento. 
 
Es imperativo que los visitantes no mantengan la puerta abierta para otros detrás de ellos al 
entrar o salir. Cada visitante debe ser reconocido individualmente a través del sistema de 
zumbador. 
Cualquier pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. 
 
Gracias, 
Francisco E. Rodriguez 
Director de escuela 
 

 
Caros Pais / Guardiões, 
 
O Distrito Escolar de Long Branch tem um novo procedimento de segurança quando visita ou 
pega uma criança em qualquer edifício. Este procedimento será efetivo imediatamente. 
  
Quando você toca a campainha para solicitar acesso a um prédio, antes de abrirmos a porta, 
Ihe será perguntado seu nome e o propósito de sua visita. Se você está pegando seu filho, 
você deve informar seu nome, o nome do filho e uma pergunta de segurança, semelhante a 
um banco on-line. Se alguém que não seja você vai pegar seu filho, por favor, informe-os 
sobre este procedimento. 
 
É imperativo que os visitantes não mantenham a porta aberta para os outros atrás deles ao 
entrar ou sair. Cada visitante deve ser reconhecido individualmente através do sistema de 
campainha. 
Quaisquer dúvidas ou preocupações, não hesite em contactar-nos. 
  
Obrigado, 
Francisco E. Rodriguez 
Diretor 


