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MMIISSSSIIOONN SSTTAATTEEMMEENNTT

IItt iiss tthhee mmiissssiioonn ooff MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr ttoo sseerrvvee aallll cchhiillddrreenn
aanndd tthheeiirr ffaammiilliieess iinn aa lloovviinngg aanndd ccaarriinngg eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee ssppiirriittuuaalliittyy ooff
eeaacchh cchhiilldd iiss nnuurrttuurreedd ttoo gguuiiddee tthhee cchhiilldd ttoowwaarrdd ppoossiittiivvee vvaalluueess aanndd ddeevveelloopp
sseellff--eesstteeeemm.. AA qquuaalliittyy eedduuccaattiioonn iiss pprroovviiddeedd ffoorr aallll cchhiillddrreenn iinn tthhee lleeaasstt
rreessttrriiccttiivvee eennvviirroonnmmeenntt.. CCllaasssseess aarree ttaaiilloorreedd ttoo mmeeeett tthhee iinnddiivviidduuaall nneeeeddss ooff
eevveerryy cchhiilldd.. DDeevveellooppmmeennttaallllyy aapppprroopprriiaattee pprraaccttiicceess aarree iimmpplleemmeenntteedd ttoo
ddeevveelloopp tthhee uunniiqquuee ppootteennttiiaall iinn eevveerryy cchhiilldd..

AAddoopptteedd aanndd aapppprroovveedd 88//11//9955
UUppddaatteedd OOccttoobbeerr 22001100



OOhhiioo DDeeppaarrttmmeenntt ooff JJoobb aanndd FFaammiillyy SSeerrvviicceess
CCEENNTTEERR PPAARREENNTT IINNFFOORRMMAATTIIOONN

RREEQQUUIIRREEDD BBYY OOHHIIOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE CCOODDEE

TThhee ffaacciilliittyy iiss lliicceennsseedd ttoo ooppeerraattee lleeggaallllyy bbyy tthhee OOhhiioo DDeeppaarrttmmeenntt ooff JJoobb aanndd FFaammiillyy
SSeerrvviicceess.. TThhiiss lliicceennssee iiss ppoosstteedd iinn aa ccoonnssppiiccuuoouuss ppllaaccee ffoorr rreevviieeww..

AA ttoollll--ffrreeee tteelleepphhoonnee nnuummbbeerr iiss lliisstteedd oonn tthhee ffaacciilliittyy’’ss lliicceennssee aanndd mmaayy bbee uusseedd ttoo rreeppoorrtt aa
ssuussppeecctteedd vviioollaattiioonn ooff tthhee lliicceennssiinngg llaaww oorr aaddmmiinniissttrraattiivvee rruulleess.. TThhee lliicceennssiinngg llaaww aanndd rruulleess
ggoovveerrnniinngg cchhiilldd ccaarree aarree aavvaaiillaabbllee ffoorr rreevviieeww aatt tthhee ffaacciilliittyy uuppoonn rreeqquueesstt..

TThhee aaddmmiinniissttrraattoorr aanndd eeaacchh eemmppllooyyeeee ooff tthhee ffaacciilliittyy iiss rreeqquuiirreedd,, uunnddeerr SSeeccttiioonn 22115511..442211 ooff
tthhee OOhhiioo RReevviisseedd CCooddee,, ttoo rreeppoorrtt tthheeiirr ssuussppiicciioonnss ooff cchhiilldd aabbuussee oorr cchhiilldd nneegglleecctt ttoo tthhee
llooccaall ppuubblliicc cchhiillddrreenn''ss sseerrvviicceess aaggeennccyy..

AAnnyy ppaarreenntt,, ccuussttooddiiaann,, oorr gguuaarrddiiaann ooff aa cchhiilldd eennrroolllleedd iinn tthhee ffaacciilliittyy sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd
uunnlliimmiitteedd aacccceessss ttoo tthhee ffaacciilliittyy dduurriinngg aallll hhoouurrss ooff ooppeerraattiioonn ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff ccoonnttaaccttiinngg
tthheeiirr cchhiillddrreenn,, eevvaalluuaattiinngg tthhee ccaarree pprroovviiddeedd bbyy tthhee ffaacciilliittyy oorr eevvaalluuaattiinngg tthhee pprreemmiisseess.. UUppoonn
eenntteerriinngg tthhee pprreemmiisseess,, tthhee ppaarreenntt,, oorr gguuaarrddiiaann sshhaallll nnoottiiffyy tthhee AAddmmiinniissttrraattoorr ooff hhiiss//hheerr
pprreesseennccee..

CCoonnttaacctt iinnffoorrmmaattiioonn ffoorr ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss ooff tthhee cchhiillddrreenn aatttteennddiinngg tthhee ffaacciilliittyy iiss aavvaaiillaabbllee
uuppoonn rreeqquueesstt.. TThhiiss iinnffoorrmmaattiioonn wwiillll nnoott iinncclluuddee tthhee nnaammee,, tteelleepphhoonnee nnuummbbeerr oorr eemmaaiill ooff aannyy
ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann wwhhoo rreeqquueessttss tthhaatt hhiiss//hheerr nnaammee,, tteelleepphhoonnee nnuummbbeerr oorr eemmaaiill nnoott bbee
iinncclluuddeedd..

RReecceenntt lliicceennssiinngg iinnssppeeccttiioonn rreeppoorrttss aanndd aannyy ssuubbssttaannttiiaatteedd ccoommppllaaiinntt iinnvveessttiiggaattiioonn rreeppoorrttss
ffoorr tthhee ppaasstt ttwwoo yyeeaarrss aarree ppoosstteedd iinn aa ccoonnssppiiccuuoouuss ppllaaccee iinn tthhee ffaacciilliittyy ffoorr rreevviieeww..

TThhee lliicceennssiinngg rreeccoorrdd,, iinncclluuddiinngg lliicceennssiinngg iinnssppeeccttiioonn rreeppoorrttss,, ccoommppllaaiinntt iinnvveessttiiggaattiioonn rreeppoorrttss,,
aanndd eevvaalluuaattiioonn ffoorrmmss ffrroomm tthhee bbuuiillddiinngg aanndd ffiirree ddeeppaarrttmmeennttss,, iiss aavvaaiillaabbllee ffoorr rreevviieeww uuppoonn
wwrriitttteenn rreeqquueesstt ffrroomm tthhee OOhhiioo DDeeppaarrttmmeenntt ooff JJoobb aanndd FFaammiillyy SSeerrvviicceess.. TThhee cceenntteerr''ss
lliicceennssiinngg iinnssppeeccttiioonn rreeppoorrttss ffoorr tthhee ppaasstt ttwwoo yyeeaarrss aarree aallssoo aavvaaiillaabbllee ffoorr rreevviieeww oonn tthhee CChhiilldd
CCaarree iinn OOhhiioo wweebbssiittee.. TThhee wweebbssiittee iiss:: hhttttpp::////jjffss..oohhiioo..ggoovv//ccddcc//cchhiillddccaarree..ssttmm ..

IItt iiss uunnllaawwffuull ffoorr tthhee ffaacciilliittyy ttoo ddiissccrriimmiinnaattee iinn tthhee eennrroollllmmeenntt ooff cchhiillddrreenn uuppoonn tthhee bbaassiiss ooff
rraaccee,, ccoolloorr,, rreelliiggiioonn,, sseexx oorr nnaattiioonnaall oorriiggiinn oorr ddiissaabbiilliittyy iinn vviioollaattiioonn ooff tthhee AAmmeerriiccaannss wwiitthh
DDiissaabbiilliittiieess AAcctt ooff 11999900,, 110044 SSttaatt.. 3322,, 4422 UU..SS..CC.. 1122110011 eett sseeqq..

TThhiiss iinnffoorrmmaattiioonn mmuusstt bbee ggiivveenn iinn wwrriittiinngg ttoo aallll ppaarreennttss,, gguuaarrddiiaannss aanndd eemmppllooyyeeeess aass
rreeqquuiirreedd iinn 55110011:: 22--1122--3300 ooff tthhee OOhhiioo AAddmmiinniissttrraattiivvee CCooddee..

JJFFSS 0011223377 ((RReevv 99//22001111))



PPHHIILLOOSSOOPPHHYY

BBaasseedd oonn tthhee pphhiilloossoopphhyy ooff eedduuccaattoorr JJeeaann PPiiaaggeett tthhaatt cchhiillddrreenn lleeaarrnn iinn ssttaaggeess aanndd tthhaatt tthheeyy
lleeaarrnn bbeesstt bbyy eexxpplloorriinngg tthheeiirr eennvviirroonnmmeenntt,, aa ddiivveerrssiittyy ooff ssttiimmuullaattiinngg eexxppeerriieenncceess iiss
ooffffeerreedd ttoo aallll cchhiillddrreenn.. EExxppeerriieenncceess aanndd aaccttiivviittiieess aarree pprreesseenntteedd iinn oorrddeerr ttoo ffaacciilliittaattee
lleeaarrnniinngg iinn tthhee ffoolllloowwiinngg ddoommaaiinnss:: ccoommmmuunniiccaattiioonn,, ssoocciiaall//eemmoottiioonnaall ddeevveellooppmmeenntt,, sseellff--
hheellpp,, ffiinnee mmoottoorr,, ggrroossss mmoottoorr aanndd ccooggnniittiivvee ddeevveellooppmmeenntt.. BBeelliieevviinngg tthhaatt ppllaayy iiss tthhee
""wwoorrkk"" ooff tthhee cchhiilldd,, lleeaarrnniinngg eexxppeerriieenncceess aarree eennjjooyyaabbllee aanndd iinnttrriinnssiiccaallllyy mmoottiivvaattiinngg ppllaayy--
bbaasseedd aaccttiivviittiieess..

PPaarreennttss aanndd ffaammiilliieess aarree vviieewweedd aass aa yyoouunngg cchhiilldd''ss pprriimmaarryy aanndd mmoosstt iimmppoorrttaanntt tteeaacchhiinngg
ssoouurrccee.. TThhee iinnddiivviidduuaalliittyy aanndd ddiivveerrssiittyy ooff eeaacchh cchhiilldd aanndd ffaammiillyy iiss rreeccooggnniizzeedd aanndd
rreessppeecctteedd.. PPaarreennttss aanndd pprrooffeessssiioonnaallss wwoorrkk iinn aa ccoollllaabboorraattiivvee eeffffoorrtt ttoo aasssseessss,, eessttaabblliisshh
ggooaallss aanndd oobbjjeeccttiivveess,, aanndd iimmpplleemmeenntt aa ppllaann ttoo aassssuurree qquuaalliittyy pprrooggrraammmmiinngg ffoorr eeaacchh cchhiilldd..

CChhiillddrreenn lleeaarrnn tthhrroouugghh mmooddeelliinngg tthhee bbeehhaavviioorrss ooff ootthheerrss.. IInn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhiiss
pprreemmiissee,, pprrooffeessssiioonnaallss ddiissppllaayy aanndd pprroommoottee ppoossiittiivvee bbeehhaavviioorrss aanndd pprroovviiddee aa ccaarriinngg
aattmmoosspphheerree wwhheerree aa cchhiilldd ccaann lleeaarrnn rreessppeecctt ffoorr hhiimmsseellff,, ootthheerrss aanndd tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. IItt iiss
tthhee ggooaall ooff pprrooffeessssiioonnaallss tthhaatt aallll cchhiillddrreenn ddeevveelloopp aa ppoossiittiivvee sseellff--ccoonncceepptt aanndd aa jjooyy ffoorr
lleeaarrnniinngg..

CCuurrrriiccuulluumm ppllaannnniinngg ffoolllloowwss ddeevveellooppmmeennttaallllyy aanndd iinnddiivviidduuaallllyy aapppprroopprriiaattee bbeesstt pprraaccttiiccee..
TThhee tteeaacchhiinngg ssttaaffff ccoonnttiinnuueess tthheeiirr ppuurrssuuiitt ooff lleeaarrnniinngg tthhrroouugghh iinn--sseerrvviiccee ttrraaiinniinngg aanndd
ccoolllleeggee ccoouurrssee--wwoorrkk ttoo bbee aabbllee ttoo eemmppllooyy nneeww aanndd pprroovveenn eeffffeeccttiivvee iinntteerrvveennttiioonn tteeaacchhiinngg
ssttrraatteeggiieess..

DDiisscciipplliinnee iiss aallssoo vviieewweedd aass aann ooppppoorrttuunniittyy ffoorr lleeaarrnniinngg.. SSttrraatteeggiieess ooff rreeddiirreeccttiioonn aanndd
eexxcchhaannggiinngg aa nneeggaattiivvee bbeehhaavviioorr ffoorr aa ppoossiittiivvee bbeehhaavviioorr aarree aallwwaayyss tthhee pprreeffeerrrreedd mmeetthhoodd
ooff ddiisscciipplliinnee.. TTiimmee--oouutt pprroocceedduurreess mmaayy bbee nneecceessssaarryy aatt ttiimmeess iinn oorrddeerr ttoo hheellpp aa cchhiilldd ggaaiinn
sseellff--ccoonnttrrooll..

TThhee pphhiilloossoopphhyy ooff MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr iiss ttoo aallllooww eeaacchh cchhiilldd ttoo lleeaarrnn
sskkiillllss wwhhiicchh eennaabbllee hhiimm//hheerr ttoo ppaarrttiicciippaattee ttoo hhiiss//hheerr ffuulllleesstt ccaappaabbiilliittiieess iinn tthhee lliiffee ooff
hhiiss//hheerr ffaammiillyy aanndd ccoommmmuunniittyy.. OOppppoorrttuunniittiieess ffoorr iinncclluussiioonn aarree pprroovviiddeedd ttoo pprroommoottee aa
rreessppeecctt ffoorr ddiivveerrssiittyy aanndd ffuurrtthheerr ddeevveellooppmmeenntt aaccrroossss ddoommaaiinn aarreeaass..

MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr iiss ccoommmmiitttteedd ttoo eeaacchh aanndd eevveerryy cchhiilldd aanndd ffaammiillyy tthhaatt
iitt sseerrvveess.. TThhee sscchhooooll iiss aallssoo ddeeddiiccaatteedd ttoo bbeesstt pprraaccttiicceess ooff eeaarrllyy iinntteerrvveennttiioonn
pprrooggrraammmmiinngg..



PPOOLLIICCIIEESS && PPRROOCCEEDDUURREESS

LLiicceennssiinngg
MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr iiss lliicceennsseedd ttoo ooppeerraattee uunnddeerr tthhee rreegguullaattiioonnss ooff tthhee
OOhhiioo DDeeppaarrttmmeenntt ooff FFaammiillyy SSeerrvviicceess.. SSttaattee ooffffiicciiaallss rreevviieeww tthhee sscchhooooll aanndd ppeerrssoonnnneell
ppeerriiooddiiccaallllyy ttoo eennssuurree tthhaatt aallll ssttaannddaarrddss aarree uupphheelldd..

GGoovveerrnniinngg BBooddyy
MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr iiss uunnddeerr tthhee gguuiiddaannccee ooff aa BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess.. TThhee
BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess aassssiissttss tthhee sscchhooooll aaddmmiinniissttrraattiioonn ttoo eevvaalluuaattee,, aaddoopptt aanndd eennffoorrccee
aapppprroopprriiaattee ppoolliicciieess aanndd pprroocceedduurreess.. TThhee AAddmmiinniissttrraattiivvee DDiirreeccttoorr ddiirreeccttss tthhee ddaaiillyy
ffuunnccttiioonniinngg ooff tthhee sscchhooooll wwiitthh aassssiissttaannccee ffrroomm tthhee pprrooffeessssiioonnaall aanndd ppaarraapprrooffeessssiioonnaall ssttaaffff..
PPaarreennttaall iinnppuutt iiss aallssoo iimmppoorrttaanntt;; ppaarreennttss aarree eennccoouurraaggeedd ttoo sseerrvvee oonn vvaarriioouuss ccoommmmiitttteeeess
aanndd sshhaarree tthheeiirr iiddeeaass aanndd//oorr ccoonncceerrnnss..

NNoottiiccee ooff NNoonnddiissccrriimmiinnaattoorryy PPoolliiccyy
Middleburg Early Education Center adheres to a nondiscriminatory doctrine. Children are
welcome to participate in the programming without regard to race, ethnicity, national
origin, religion, gender, disability, age or ancestry. In the hiring of staff members, MEEC
does not discriminate based on race, ethnicity, national origin, religion, gender, disability,
age or ancestry.

SSaaffeettyy aanndd MMeeddiiccaall PPoolliicciieess
TThhee EEmmeerrggeennccyy MMeeddiiccaall AAuutthhoorriizzaattiioonn FFoorrmm,, iinncclluuddeedd iinn tthhee ppaarreenntt hhaannddbbooookk,, mmuusstt bbee
ssiiggnneedd aanndd rreettuurrnneedd pprriioorr ttoo tthhee ooppeenniinngg ddaayy ooff sscchhooooll.. AA MMeeddiiccaall EEmmeerrggeennccyy PPllaann iiss
ppoosstteedd iinn tthhee rroooomm aanndd ffoolllloowweedd iiff nneecceessssaarryy.. TTrraaiinneedd ppeerrssoonnnneell iinn FFiirrsstt AAiidd aarree wwoorrkkiinngg
iinn eeaacchh ccllaassssrroooomm oonn aa ddaaiillyy bbaassiiss..

NNoo cchhiilldd sshhaallll eevveerr bbee lleefftt uunnaatttteennddeedd.. TThhee tteeaacchheerr wwiillll bbee aawwaarree ooff tthhee ddaaiillyy aarrrriivvaall aanndd
ddeeppaarrttuurree ooff eeaacchh cchhiilldd wwiitthh hhiiss//hheerr ppaarreenntt oorr ootthheerr aauutthhoorriizzeedd ppeerrssoonn.. CChhiillddrreenn wwiillll nnoott
bbee rreelleeaasseedd ttoo aannootthheerr ppaarrttyy uunnlleessss aauutthhoorriizzaattiioonn bbyy tthhee ppaarreenntt oorr gguuaarrddiiaann iiss ffiirrsstt ggiivveenn..

AAllll pprreeccaauuttiioonnss wwiillll bbee ttaakkeenn iinn eeaacchh ccllaassssrroooomm ttoo cchhiillddpprrooooff tthhee eennvviirroonnmmeenntt ffoorr tthhee
ssaaffeettyy ooff yyoouurr cchhiilldd.. SSeevveerraall ppoolliicciieess aanndd pprroocceedduurreess aarree iinn ppllaaccee aanndd aarree iinncclluuddeedd iinn tthhee
hhaannddbbooookk.. PPlleeaassee ttaakkee aa mmoommeenntt ttoo rreeaadd tthheemm ffoorr tthhee ssaaffeettyy ooff yyoouurr cchhiilldd..



PPRROOGGRRAAMM GGOOAALLSS:: GGRREEAATT BBEEGGIINNNNIINNGGSS

11.. TToo pprroovviiddee aa lloovviinngg,, ccaarriinngg aattmmoosspphheerree wwhheerree pphhyyssiiccaall aaffffeeccttiioonn iiss ffrreeeellyy ggiivveenn..
TToo iinnssttiillll iinn eeaacchh cchhiilldd aa ffeeeelliinngg ooff aauuttoonnoommyy aanndd aa ppoossiittiivvee sseellff--ccoonncceepptt..

22.. TToo pprroovviiddee aa jjooyyffuull,, eenntthhuussiiaassttiicc aanndd ssppoonnttaanneeoouuss aapppprrooaacchh wwiitthh tthhee cchhiillddrreenn..
33.. TToo mmeeeett eeaacchh cchhiilldd''ss pphhyyssiiccaall nneeeeddss..
44.. TToo eessttaabblliisshh tthhee ffoouunnddaattiioonnss ffoorr rreessppeecctt ooff eeqquuiippmmeenntt..
55.. TToo eessttaabblliisshh tthhee ffoouunnddaattiioonnss ffoorr rreessppeecctt ooff ootthheerrss -- SSoocciiaall DDeevveellooppmmeenntt..
66.. TToo pprroovviiddee ffoorr tthhee llaanngguuaaggee ddeevveellooppmmeenntt tthhaatt iiss ssoo iimmppoorrttaanntt aatt tthhiiss ssttaaggee ooff

ddeevveellooppmmeenntt..
77.. TToo mmaakkee aavvaaiillaabbllee ddeevveellooppmmeennttaallllyy aanndd iinnddiivviidduuaallllyy aapppprroopprriiaattee mmaatteerriiaallss oonn tthhee

sshheellvveess aatt tthhee cchhiilldd''ss lleevveell ((mmaanniippuullaattiivveess,, ddrraammaattiicc ppllaayy,, ppuullll ttooyyss,, FFiisshheerr--
PPrriiccee......))..

88.. TToo pprroovviiddee aammppllee ooppppoorrttuunniittyy ffoorr uussee ooff ggrroossss mmoottoorr sskkiillllss..
99.. TToo pprroovviiddee aa vvaarriieettyy ooff aaccttiivviittiieess tthhaatt bbeeggiinn ttoo iinnttrroodduuccee tthhee ffoolllloowwiinngg ccuurrrriiccuulluumm

aarreeaass:: aarrtt,, sscciieennccee,, ccooookkiinngg,, ssoocciiaall ssttuuddiieess,, ddrraammaattiicc ppllaayy,, mmaanniippuullaattiivvee aaccttiivviittiieess,,
llaanngguuaaggee,, llaarrggee mmoottoorr,, mmuussiicc,, aanndd mmoovveemmeenntt..

1100.. TToo bbee ssuuppppoorrttiivvee ooff ppaarreennttss,, eennccoouurraaggiinngg iinnvvoollvveemmeenntt,, eennccoouurraaggiinngg ooppeenn aanndd
hhoonneesstt ccoommmmuunniiccaattiioonn,, wwiitthh ttaacctt aanndd ddiissccrreettiioonn..

1111.. TToo ddeevveelloopp ssttaaffff ppootteennttiiaall tthhrroouugghh pprrooppeerr ssuuppeerrvviissiioonn bbyy mmaakkiinngg eexxppeeccttaattiioonnss
cclleeaarr,, ffoolllloowwiinngg tthhrroouugghh ttoo sseeee tthhaatt eexxppeeccttaattiioonnss aarree mmeett,, aanndd uuttiilliizziinngg ssttaaffff iinnppuutt
aanndd aabbiilliittiieess..

1122.. TToo ddeevveelloopp sseellff--hheellpp sskkiillllss iinn oorrddeerr ttoo ccrreeaattee aa ffeeeelliinngg ooff iinnddeeppeennddeennccee aanndd
ccoonnffiiddeennccee iinn tthhee cchhiilldd.. ((TThhiiss ccaann bbee aaccccoommpplliisshheedd tthhrroouugghh ttooiilleett ttrraaiinniinngg,,
eennccoouurraaggiinngg cchhiillddrreenn ttoo ddrreessss tthheemmsseellvveess aanndd ttoo hheellpp iinn ffoooodd pprreeppaarraattiioonn..))

1133.. TToo pprroovviiddee ccaarree iinn ssmmaalllleerr ssuubbggrroouuppss,, iinn oorrddeerr ttoo ggiivvee eeaacchh cchhiilldd mmoorree ppeerrssoonnaall
aatttteennttiioonn,, ttoo pprreevveenntt uunnddeerr aanndd oovveerr ssttiimmuullaattiioonn,, ttoo aallllooww mmoorree ffrreeeeddoomm ooff
cchhooiicceess,, aanndd ttoo mmaaiinnttaaiinn aa mmoorree rreellaaxxeedd aattmmoosspphheerree..

PPRROOGGRRAAMM GGOOAALLSS:: WWEEEE TTHHRREEEESS

11.. TToo pprroovviiddee aa wwiiddee vvaarriieettyy ooff aaggee aapppprroopprriiaattee aaccttiivviittiieess,, wwiitthhiinn aa rroouuttiinnee,, tthhaatt
ddrraawwss ffrroomm tthhee ffoolllloowwiinngg ccuurrrriiccuulluumm aarreeaass:: aarrtt,, mmaatthh,, sscciieennccee,, ccooookkiinngg,, mmuussiicc
aanndd mmoovveemmeenntt,, llaarrggee mmuussccllee,, pprraaccttiiccaall lliiffee,, ssoocciiaall ssttuuddiieess,, ddrraammaattiicc ppllaayy,, llaanngguuaaggee
aarrttss,, aanndd mmaanniippuullaattiivvee aaccttiivviittiieess..

22.. TToo pprroovviiddee aa nnuurrttuurriinngg,, fflleexxiibbllee,, aanndd ccaallmm aattmmoosspphheerree wwhheerree pphhyyssiiccaall aaffffeeccttiioonn iiss
ffrreeeellyy ggiivveenn,, sseellff--ccoonncceepptt iiss eennhhaanncceedd,, iinnddeeppeennddeennccee iiss eennccoouurraaggeedd aanndd
eexxppeeccttaattiioonnss aarree mmaaddee cclleeaarr..

33.. TToo ddeevveelloopp ssttaaffff ppootteennttiiaall tthhrroouugghh pprrooppeerr ssuuppeerrvviissiioonn bbyy mmaakkiinngg eexxppeeccttaattiioonnss
cclleeaarr,, ffoolllloowwiinngg tthhrroouugghh ttoo sseeee tthhaatt eexxppeeccttaattiioonnss aarree mmeett,, aanndd uuttiilliizziinngg ssttaaffff iinnppuutt
aanndd tthheeiirr aabbiilliittiieess..

44.. TToo bbee ssuuppppoorrttiivvee ooff ppaarreennttss eennccoouurraaggiinngg iinnvvoollvveemmeenntt,, eennccoouurraaggiinngg ooppeenn aanndd
hhoonneesstt ccoommmmuunniiccaattiioonn.. wwiitthh ttaacctt aanndd ddiissccrreettiioonn..

55.. TToo eessttaabblliisshh rroooomm aawwaarreenneessss aammoonngg ssttaaffff ssoo tthhaatt aa ssaaffee eennvviirroonnmmeenntt iiss aallwwaayyss
pprreesseenntt bbootthh iinnddoooorrss aanndd oouutt..



66.. TToo mmeeeett eeaacchh cchhiilldd''ss pphhyyssiiccaall nneeeeddss wwhhiillee sseettttiinngg tthhee ssttaaggee ffoorr ffuuttuurree ddeevveellooppmmeenntt
iinn aallll ddoommaaiinn aarreeaass..

77.. TToo pprroovviiddee aammppllee ooppppoorrttuunniittyy ffoorr tthhee uussee ooff llaarrggee mmoottoorr sskkiillllss tthhrroouugghh bbootthh
iinnddoooorr aanndd oouuttddoooorr aaccttiivviittiieess..

88.. TToo pprroovviiddee aann aattmmoosspphheerree wwhheerree tthhee ffoouunnddaattiioonnss ooff rreessppeecctt ffoorr ootthheerrss iiss
eessttaabblliisshheedd..

99.. TToo eennccoouurraaggee ssoocciiaall ddeevveellooppmmeenntt tthhrroouugghh ccooooppeerraattiivvee ppllaayy..
1100.. TToo eessttaabblliisshh rreessppeecctt ffoorr tthhee eeqquuiippmmeenntt aanndd mmaatteerriiaallss..
1111.. TToo eessttaabblliisshh aann oobbsseerrvvaattiioonn ssyysstteemm iinn wwhhiicchh nnootteess oonn cchhiillddrreenn aarree kkeepptt..
1122.. TToo eennccoouurraaggee aapppprroopprriiaattee aanndd ppuurrppoosseeffuull ppllaayy sskkiillllss..
1133.. TToo eennccoouurraaggee llaanngguuaaggee ddeevveellooppmmeenntt tthhrroouugghh mmooddeelliinngg aanndd tthhrroouugghh ddiirreecctt

tteeaacchhiinngg ooff ggaammeess aanndd aaccttiivviittiieess wwhhiicchh pprroommoottee llaanngguuaaggee..
1144.. TToo pprroovviiddee eexxppoossuurree ttoo bbaassiicc ccoonncceeppttss aanndd pprree--rreeaaddiinneessss sskkiillllss iinn oorrddeerr ttoo pprroommoottee

ggeenneerraall kknnoowwlleeddggee..
1155.. TToo ddeevveelloopp ccoonnssiisstteennccyy iinn ddaaiillyy rroouuttiinnee aanndd pprrooggrraammmmiinngg iinn oorrddeerr ffoorr tthhee cchhiillddrreenn

ttoo bbee ccoommffoorrttaabbllee aanndd ccoonnffiiddeenntt iinn tthhee eennvviirroonnmmeenntt..
1166.. TToo iinnccoorrppoorraattee aannyy aaddaappttiivvee mmeetthhooddss wwhhiicchh aarree iinnddiivviidduuaallllyy aapppprroopprriiaattee ttoo mmeeeett aa

cchhiilldd''ss nneeeeddss..

PPRROOGGRRAAMM GGOOAALLSS FFOORR TTHHEE AA..MM.. && PP..MM.. DDEEVVEELLOOPPMMEENNTTAALL
FFOOUUNNDDAATTIIOONNSS CCLLAASSSSEESS::

TToo pprroovviiddee aann iinncclluussiioonn sseettttiinngg iinn wwhhiicchh ttyyppiiccaall aanndd ssppeecciiaall nneeeeddss cchhiillddrreenn lleeaarrnn ffrroomm oonnee
aannootthheerr..

11.. TToo pprroovviiddee 44,, 55 aanndd 66 yyeeaarr oollddss tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddeevveelloopp tthhee sskkiillllss nneecceessssaarryy
ffoorr KKiinnddeerrggaarrtteenn.. AA wwiiddee vvaarriieettyy ooff eexxppeerriieenncceess wwiillll ooffffeerr tthhee cchhiillddrreenn
ooppppoorrttuunniittiieess ttoo ddeevveelloopp pphhyyssiiccaallllyy,, ssoocciiaallllyy aanndd ccooggnniittiivveellyy..

22.. TToo eennggaaggee cchhiillddrreenn iinn aaggee aapppprroopprriiaattee aaccttiivviittiieess iinn iinnddiivviidduuaall,, ssmmaallll aanndd llaarrggee
ggrroouupp sseettttiinnggss.. TToo ddeevveelloopp lliisstteenniinngg aanndd ssppeeaakkiinngg sskkiillllss aanndd eennccoouurraaggee aa ssppiirriitt
ooff ccooooppeerraattiioonn iinn aa ggrroouupp sseettttiinngg..

33.. TToo ffoosstteerr ffiinnee aanndd ggrroossss mmoottoorr sskkiillllss tthhrroouugghh aa vvaarriieettyy ooff mmeeddiiuummss wwhhiicchh
iinncclluuddee mmuussiicc aanndd mmoovveemmeenntt,, aarrtt,, ccooookkiinngg,, mmaatthh,, sscciieennccee aanndd pprroobblleemm ssoollvviinngg
aaccttiivviittiieess..

44.. TToo ddeevveelloopp aanndd iinnttrroodduuccee pprree--KKiinnddeerrggaarrtteenn ccoonncceeppttss aanndd lleeaarrnn tteecchhnniiqquueess iinn
aann aaggee--aapppprroopprriiaattee mmaannnneerr..

55.. TToo eennccoouurraaggee aanndd aapppprreecciiaattee eeaacchh cchhiilldd’’ss uunniiqquuee lleeaarrnniinngg ssttyyllee aanndd aassssiisstt iinn
tthheeiirr ttrraannssiittiioonn ttoo nneeww ssiittuuaattiioonnss aanndd sseettttiinnggss..



WWRRIITTTTEENN SSAAFFEETTYY PPOOLLIICCYY

AA.. NNoo cchhiilldd sshhaallll eevveerr bbee lleefftt aalloonnee oorr uunnssuuppeerrvviisseedd..

BB.. TThhee tteeaacchheerr//aaiiddee wwiillll bbee aawwaarree ooff tthhee ddaaiillyy aarrrriivvaall aanndd ddeeppaarrttuurree ooff eeaacchh cchhiilldd wwiitthh
tthheeiirr ppaarreenntt oorr ootthheerr aauutthhoorriizzeedd ppeerrssoonn.. TThhee sscchhooooll wwiillll rreelleeaassee tthhee cchhiilldd ttoo nnoo oonnee
bbuutt tthhee ppaarreenntt oorr aauutthhoorriizzeedd ppeerrssoonn uunnlleessss nnoottiiffiieedd bbyy tthhee ppaarreenntt iinn ppeerrssoonn,, iinn
wwrriittiinngg,, oorr bbyy tteelleepphhoonnee aass ttoo wwhhoo wwiillll ppiicckk uupp tthhee cchhiilldd..

CC.. TThheerree iiss iimmmmeeddiiaattee aacccceessss aatt aallll ttiimmeess ttoo aa wwoorrkkiinngg tteelleepphhoonnee iinn tthhee bbuuiillddiinngg..
TTeelleepphhoonneess aarree llooccaatteedd iinn tthhee sscchhooooll ooffffiiccee,, cchhuurrcchh ooffffiiccee,, aanndd tthhee hhaallllwwaayy..

DD.. TThheerree iiss aa mmoonntthhllyy ffiirree ddrriillll aanndd wweeaatthheerr ddrriillll aatt vvaarryyiinngg ttiimmeess eeaacchh mmoonntthh..

EE.. IInn ccaassee ooff aa FFIIRREE EEMMEERRGGEENNCCYY,, tthhee cchhiillddrreenn iinn tthhee llaarrggee rroooomm sshhoouulldd eexxiitt
tthhrroouugghh tthhee ddoouubbllee ddoooorrss oonn tthhee nnoorrtthh ssiiddee ooff tthhee sscchhooooll.. CChhiillddrreenn iinn tthhee ssmmaallll
rroooomm wwiillll eexxiitt tthhrroouugghh tthhee ddoouubbllee ddoooorrss oonn tthhee ssoouutthh ssiiddee ooff tthhee sscchhooooll.. TThheerree
sshhoouulldd bbee nnoo ttaallkkiinngg oorr rruunnnniinngg.. TTeeaacchheerrss sshhoouulldd cclloossee wwiinnddoowwss aanndd tthhee ddoooorr,,
aanndd sshhoouulldd ttaakkee tthheeiirr ccllaassss lliisstt wwiitthh tthheemm.. TThhee cchhiillddrreenn sshhoouulldd bbee ttaakkeenn ttoo tthhee ffaarr
ggrraassssyy aarreeaa eeaasstt ooff tthhee ppaarrkkiinngg lloott.. TThhee FFiirree DDeeppaarrttmmeenntt sshhoouulldd bbee nnoottiiffiieedd aass
ssoooonn aass ppoossssiibbllee bbyy aann aadduulltt iinn tthhee bbuuiillddiinngg.. CChhiillddrreenn sshhoouulldd nneevveerr bbee lleefftt
uunnssuuppeerrvviisseedd..

FF.. IInn ccaassee ooff aa WWEEAATTHHEERR AALLEERRTT,, tteeaacchheerrss aarree ttoo ttaakkee tthhee cchhiillddrreenn ttoo tthhee
ddeessiiggnnaatteedd aarreeaa iinn tthhee sscchhooooll hhaallll aanndd hhaavvee tthhee cchhiillddrreenn kknneeeell aanndd ccoovveerr tthhee bbaacckk
ooff tthheeiirr hheeaaddss wwiitthh tthheeiirr hhaannddss.. TThheerree iiss nnoo ttaallkkiinngg,, aanndd cchhiillddrreenn nneeeedd ttoo ssttaayy iinn
tthhiiss ppoossiittiioonn uunnttiill tthhee aallll cclleeaarr iiss ggiivveenn.. IIFF AA CCHHIILLDD RREEFFUUSSEESS TTOO KKNNEEEELL,,
HHAAVVEE TTHHEEMM SSIITT AAGGAAIINNSSTT TTHHEE WWAALLLL WWIITTHH LLEEGGSS FFOOLLDDEEDD AANNDD
CCOOVVEERR TTHHEEIIRR HHEEAADDSS WWIITTHH TTHHEEIIRR AARRMMSS.. TTeeaacchheerrss sshhoouulldd cclloossee tthhee ddoooorrss
aanndd ttaakkee tthheeiirr ccllaassss lliissttss wwiitthh tthheemm..

GG.. DDuurriinngg aallll FFIIEELLDD TTRRIIPPSS,, aa ppeerrssoonn ttrraaiinneedd iinn ffiirrsstt aaiidd wwiillll bbee iinn aatttteennddaannccee.. TThhee
ffiirrsstt aaiidd kkiitt wwiillll bbee ttaakkeenn aalloonngg..



DDIISSCCIIPPLLIINNEE OOFF CCHHIILLDDRREENN

AA.. AA cchhiilldd ccaarree ssttaaffff mmeemmbbeerr iinn cchhaarrggee ooff aa cchhiilldd oorr aa ggrroouupp ooff cchhiillddrreenn sshhaallll bbee
rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthheeiirr ddiisscciipplliinnee..

BB.. TThhee cceenntteerr sshhaallll hhaavvee aa wwrriitttteenn ddiisscciipplliinnee ppoolliiccyy ddeessccrriibbiinngg tthhee sscchhooooll''ss
pphhiilloossoopphhyy ooff ddiisscciipplliinnee aanndd tthhee ssppeecciiffiicc mmeetthhooddss ooff ddiisscciipplliinnee uusseedd aatt tthhee cceenntteerr..
TThhiiss wwrriitttteenn ppoolliiccyy sshhaallll bbee oonn ffiillee aatt tthhee cceenntteerr ffoorr rreevviieeww bbyy tthhee ddiirreeccttoorr..
CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVEE,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTTAALLLLYY AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE CCHHIILLDD
GGUUIIDDAANNCCEE AANNDD MMAANNAAGGEEMMEENNTT TTEECCHHNNIIQQUUEESS AARREE TTOO BBEE UUSSEEDD AATT
AALLLL TTIIMMEESS,, AANNDD SSHHAALLLL IINNCCLLUUDDEE SSUUCCHH MMEEAASSUURREESS AASS RREEDDIIRREECCTTIIOONN,,
SSEEPPAARRAATTIIOONN FFRROOMM PPRROOBBLLEEMM SSIITTUUAATTIIOONNSS,, TTAALLKKIINNGG WWIITTHH TTHHEE
CCHHIILLDD AABBOOUUTT TTHHEE SSIITTUUAATTIIOONN,, AANNDD PPRRAAIISSEE FFOORR AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE
BBEEHHAAVVIIOORR..

CC.. TThhee sscchhooooll''ss aaccttuuaall mmeetthhooddss ooff ddiisscciipplliinnee sshhaallll aappppllyy ttoo aallll ppeerrssoonnss oonn tthhee
pprreemmiisseess aanndd sshhaallll bbee rreessttrriicctteedd aass ffoolllloowwss::

11.. TThheerree sshhaallll bbee nnoo ccrruueell,, hhaarrsshh,, CCOORRPPOORRAALL PPUUNNIISSHHMMEENNTT OORR AANNYY
uunnuussuuaall ppuunniisshhmmeennttss ssuucchh aass,, bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo,, ppuunncchhiinngg,, ppiinncchhiinngg,,
sshhaakkiinngg,, SSPPAANNKKIINNGG oorr bbiittiinngg..

22.. NNoo ddiisscciipplliinnee tteecchhnniiqquuee sshhaallll bbee ddeelleeggaatteedd ttoo aannyy ootthheerr cchhiilldd..

33.. NNoo pphhyyssiiccaall rreessttrraaiinnttss sshhaallll bbee uusseedd ttoo ccoonnffiinnee aa cchhiilldd..

44.. NNoo cchhiilldd sshhaallll bbee ppllaacceedd iinn aa lloocckkeedd rroooomm oorr ccoonnffiinneedd iinn aann eenncclloosseedd aarreeaa..

55.. NNoo cchhiilldd sshhaallll bbee hhuummiilliiaatteedd oorr ssuubbjjeecctteedd ttoo pprrooffaannee llaanngguuaaggee,, tthhrreeaattss,, oorr
ddeerrooggaattoorryy rreemmaarrkkss..

66.. DDiisscciipplliinnee sshhaallll nnoott bbee iimmppoosseedd oonn aa cchhiilldd ffoorr ffaaiilluurree ttoo eeaatt,, ffaaiilluurree ttoo
sslleeeepp,, oorr ffoorr ttooiilleettiinngg aacccciiddeennttss..

77.. TTeecchhnniiqquueess ooff ddiisscciipplliinnee sshhaallll nnoott hhuummiilliiaattee,, sshhaammee oorr ffrriigghhtteenn aa cchhiilldd..

88.. SSEEPPAARRAATTIIOONN,, WWHHEENN UUSSEEDD AASS DDIISSCCIIPPLLIINNEE,, SSHHAALLLL BBEE BBRRIIEEFF IINN
DDUURRAATTIIOONN AANNDD AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE TTOO TTHHEE CCHHIILLDD''SS AAGGEE AANNDD
CCIIRRCCUUMMSSTTAANNCCEESS,, AANNDD TTHHEE CCHHIILLDD SSHHAALLLL BBEE WWIITTHHIINN SSIIGGHHTT
AANNDD HHEEAARRIINNGG OOFF AA CCHHIILLDD CCAARREE SSTTAAFFFF MMEEMMBBEERR IINN AA SSAAFFEE,,
LLIIGGHHTTEEDD,, WWEELLLL--VVEENNTTIILLAATTEEDD SSPPAACCEE..

99.. TTHHEE CCEENNTTEERR SSHHAALLLL NNOOTT AABBUUSSEE OORR NNEEGGLLEECCTT CCHHIILLDDRREENN AANNDD
SSHHAALLLL PPRROOTTEECCTT CCHHIILLDDRREENN FFRROOMM AABBUUSSEE AANNDD NNEEGGLLEECCTT
WWHHIILLEE IINN TTHHEE CCEENNTTEERR''SS CCAARREE..



DD.. TThhee ppaarreenntt oorr gguuaarrddiiaann ooff aa cchhiilldd sshhaallll rreecceeiivvee tthhee sscchhooooll''ss wwrriitttteenn ddiisscciipplliinnee
ppoolliiccyy..

EE.. AAllll cchhiilldd ccaarree ssttaaffff mmeemmbbeerrss sshhaallll rreecceeiivvee aa ccooppyy ooff tthhee sscchhooooll''ss ddiisscciipplliinnee ppoolliiccyy
ffoorr rreevviieeww bbeeffoorree oorr uuppoonn eemmppllooyymmeenntt..

Termination of Students from Program

It is the goal of Middleburg Early Education Center to work through any potential
problem that may occur during children's attendance. Children will not be terminated
from the program unless every possible way of addressing the problem has been
exhausted. A minimum of three staff members must be in agreement that the only
solution is asking the child to leave the program before this occurs.

Termination due to non payment of fees may occur at the discretion of the Director. Every
effort will be made to develop payment plans and/or seek additional funding sources as
appropriate before termination.



MMEEDDIICCAALL RREEGGUULLAATTIIOONNSS

PPaarreennttss aarree rreessppoonnssiibbllee ffoorr aapppprroopprriiaattee hheeaalltthh ccaarree aanndd mmoonniittoorriinngg tthhee hheeaalltthh ssttaattuuss ooff
tthheeiirr cchhiillddrreenn..

TThhee ffoolllloowwiinngg sshhoouulldd bbee ccoonnssiiddeerreedd ttoo nnoott oonnllyy rreedduuccee ssoouurrcceess ooff iinnffeeccttiioonn iinn oouurr cceenntteerrss,,
bbuutt ttoo pprrootteecctt tthhee hheeaalltthh ooff yyoouurr cchhiilldd aass wweellll::

11.. IIMMMMUUNNIIZZAATTIIOONNSS

AAllll cceenntteerr cchhiillddrreenn sshhoouulldd bbee iimmmmuunniizzeedd pprriioorr ttoo oorr iinn tthhee pprroocceessss ooff bbeeiinngg
iimmmmuunniizzeedd aatt tthhee ttiimmee ooff eenntteerriinngg tthhee pprrooggrraamm..
WWee rreeqquuiirree aa ccooppyy ooff yyoouurr cchhiilldd''ss iimmmmuunniizzaattiioonn rreeccoorrdd,, ssiiggnneedd bbyy yyoouurr ddooccttoorr,, aatt
tthhee ttiimmee ooff aaddmmiissssiioonn ttoo tthhee pprrooggrraamm..

22.. PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN MMEEDDIICCAATTIIOONNSS AATT SSCCHHOOOOLL

IIff yyoouurr cchhiilldd ttaakkeess mmeeddiiccaattiioonn,, wwee aasskk tthhaatt yyoouu ssppeeaakk ttoo yyoouurr pphhyyssiicciiaann ttoo aarrrraannggee
aa mmeeddiiccaattiioonn sscchheedduullee wwhhiicchh wwiillll eennaabbllee mmeeddiiccaattiioonnss ttoo bbee ttaakkeenn aatt hhoommee,, iiff
ppoossssiibbllee,, aalltthhoouugghh mmeeddiiccaattiioonnss mmaayy bbee ttaakkeenn aatt tthhee cceenntteerr.. IInn eeiitthheerr ccaassee,, iitt iiss
nneecceessssaarryy ffoorr uuss ttoo kknnooww aabboouutt aannyy mmeeddiiccaattiioonn aanndd ttoo mmaaiinnttaaiinn ccuurrrreenntt
PPrreessccrriippttiioonn MMeeddiiccaattiioonn FFoorrmmss ((##66110066..6622)) iinn oouurr rreeccoorrddss..

IIff yyoouurr cchhiilldd ttaakkeess pprreessccrriippttiioonn ddrruuggss,, yyoouu wwiillll bbee aasskkeedd ttoo ccoommpplleettee aaddddiittiioonnaall
ffoorrmmss ffoorr oouurr rreeccoorrddss,, aass wweellll aass ggiivvee ppeerrmmiissssiioonn ffoorr uuss ttoo sseeeekk iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm
tthhee pphhyyssiicciiaann rreeggaarrddiinngg tthhee ddrruugg((ss)) aanndd ccoonnddiittiioonn.. IIff yyoouurr cchhiilldd iiss oonn mmeeddiiccaattiioonn
aanndd nneeeeddss ttoo ttaakkee mmeeddiiccaattiioonn dduurriinngg tthhee sscchhooooll ddaayy,, tthheessee rreeccoorrddss mmuusstt bbee
ccoommpplleetteedd bbyy yyoouurr pphhyyssiicciiaann pprriioorr ttoo yyoouurr cchhiilldd''ss eennttrryy ttoo tthhee pprrooggrraamm

33.. IILLLLNNEESSSS AATT SSCCHHOOOOLL

IIff yyoouurr cchhiilldd bbeeccoommeess oobbvviioouussllyy iillll aatt sscchhooooll,, tthhee ssttaaffff wwiillll mmaakkee eevveerryy aatttteemmpptt ttoo
nnoottiiffyy yyoouu aanndd ddeetteerrmmiinnee aapppprroopprriiaattee aaccttiioonn.. AAss yyoouu mmaayy wweellll kknnooww,, hhoowweevveerr,,
mmaannyy cchhiillddrreenn ffeeiiggnn iillllnneessss aallttooggeetthheerr oorr eexxaaggggeerraattee tthhee ssiittuuaattiioonn.. CCoonnsseeqquueennttllyy,,
ttyyppiiccaall pprraaccttiiccee iinncclluuddeess ttaakkiinngg tthhee cchhiilldd''ss tteemmppeerraattuurree aanndd ooffffeerriinngg tthhee
ooppppoorrttuunniittyy ttoo lliiee ddoowwnn ffoorr aa sshhoorrtt ttiimmee iiff aa cchhiilldd''ss ccoommppllaaiinntt iiss nnoott aaccccoommppaanniieedd
wwiitthh aannyy oobbsseerrvvaabbllee ssyymmppttoommss.. PPlleeaassee iinnffoorrmm tthhee sscchhooooll ssttaaffff iiff yyoouurr cchhiilldd
ssuuffffeerrss ffrroomm aannyy ccoonnddiittiioonn oorr iillllnneessss tthhaatt wwoouulldd pprreecclluuddee tthhiiss ttyyppiiccaall pprraaccttiiccee..



44.. CCOONNTTAAGGIIOOUUSS DDIISSEEAASSEESS

AAnnyy cchhiilldd wwiitthh aa kknnoowwnn ccoonnttaaggiioouuss ddiisseeaassee sshhoouulldd nnoott bbee bbrroouugghhtt ttoo tthhee cceenntteerr.. IIff
aatt aannyy ttiimmee yyoouu kknnooww tthhaatt yyoouurr cchhiilldd hhaass aa ccoonnttaaggiioouuss ddiisseeaassee,, PPLLEEAASSEE
IINNFFOORRMM TTHHEE SSCCHHOOOOLL ssoo pprrooppeerr nnoottiiffiiccaattiioonn mmaayy bbee mmaaddee ttoo ssttaaffff aanndd
sseenntt ttoo tthhee ppaarreennttss ooff cchhiillddrreenn wwhhoo mmaayy hhaavvee bbeeeenn eexxppoosseedd.. WWee mmaakkee eevveerryy
rreeaassoonnaabbllee aatttteemmpptt ttoo nnoottiiffyy ppaarreennttss ooff kknnoowwnn ccoonnttaaggiioouuss ddiisseeaassee eexxppoossuurree ttoo
aassssiisstt aallll iinn pprrootteeccttiinngg tthhee hheeaalltthh ooff oouurr cchhiillddrreenn..

RReeffeerr ttoo tthhee CCoommmmuunniiccaabbllee DDiisseeaassee NNoottiiccee ffoorr bbrriieeff ddeessccrriippttiioonnss ooff tthhee mmoosstt
ccoommmmoonn ccoommmmuunniiccaabbllee ddiisseeaasseess.. SSoommee ooff tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ddiisseeaasseess wwhhiicchh
aappppeeaarr iinn sscchhooooll aarree GGeerrmmaann MMeeaasslleess,, RReedd MMeeaasslleess,, MMuummppss,, CChhiicckkeenn PPooxx,, SSttrreepp
TThhrrooaatt,, SSccaarrlleett FFeevveerr,, PPiinnkk EEyyee,, aanndd IImmppeettiiggoo..

CChhiillddrreenn wwiitthh uuppppeerr rreessppiirraattoorryy iillllnneesssseess ((ccoollddss,, bbrroonncchhiittiiss)) oorr iinnfflluueennzzaa sshhoouulldd bbee
kkeepptt hhoommee ffrroomm sscchhooooll iiff aaccccoommppaanniieedd wwiitthh aa ffeevveerr.. AA mmiilldd ""rruunnnnyy"" nnoossee oorr
ccoouugghh mmaayy nnoott jjuussttiiffyy ssttaayyiinngg hhoommee;; wwee eexxppeecctt tthhee ppaarreennttss ttoo eexxeerrcciissee tthheeiirr
jjuuddggmmeenntt aass ttoo wwhheetthheerr aa cchhiilldd sshhoouulldd ssttaayy hhoommee ffoorr ccoollddss.. AAlltthhoouugghh ccoollddss aanndd
iinnfflluueennzzaa mmaayy bbee ccoonnttaaggiioouuss,, wwee ddoo nnoott sseenndd CCoommmmuunniiccaabbllee DDiisseeaassee NNoottiicceess ffoorr
tthheessee iillllnneesssseess..

55.. PPOOIISSOONNSS

AAss yyoouu kknnooww,, aallll mmeeddiiccaattiioonnss,, ppiillllss,, aanndd hhoouusseehhoolldd ppooiissoonnss mmuusstt bbee kkeepptt oouutt ooff
tthhee rreeaacchh ooff AALLLL cchhiillddrreenn.. WWiitthh oouurr cchhiillddrreenn,, tthhiiss iiss eessppeecciiaallllyy iimmppoorrttaanntt..
PPlleeaassee mmaakkee aa ssppeecciiaall eeffffoorrtt ttoo cchheecckk yyoouurr hhoouussee,, ggaarraaggee,, aanndd yyaarrdd aaggaaiinn ttoo
bbee ssuurree tthhaatt aallll mmeeddiicciinneess aanndd ppootteennttiiaall ppooiissoonnss ((tthhiinnggss lliikkee kkeerroosseennee,, ggaarrddeenn
sspprraayy,, bblleeaacchh,, ddeetteerrggeenntt,, eettcc..)) aarree oouutt ooff tthhee rreeaacchh ooff AALLLL cchhiillddrreenn..

IIFF AANN AACCCCIIDDEENNTTAALL PPOOIISSOONNIINNGG OOCCCCUURRSS,, CCAALLLL YYOOUURR
PPHHYYSSIICCIIAANN OORR TTHHEE PPOOIISSOONN CCOONNTTRROOLL CCEENNTTEERR::

((221166)) 223311--44445555..

66.. MMEEDDIICCAALL EEMMEERRGGEENNCCIIEESS

SShhoouulldd aa mmeeddiiccaall eemmeerrggeennccyy aarriissee,, tthhee ssttaaffff wwiillll mmaakkee eevveerryy aatttteemmpptt ttoo ccoonnttaacctt
yyoouu oorr tthhee eemmeerrggeennccyy ccoonnttaacctt ppeerrssoonn ddeessiiggnnaatteedd bbyy yyoouu aass ssoooonn aass ppoossssiibbllee..

IInn aann eemmeerrggeennccyy ssiittuuaattiioonn,, yyoouurr cchhiilldd wwoouulldd bbee ttrraannssppoorrtteedd ttoo rreecceeiivvee mmeeddiiccaall ccaarree
aatt tthhee nneeaarreesstt hhoossppiittaall oorr ccaarree cceenntteerr.. IInn lleessss sseerriioouuss ssiittuuaattiioonnss wwhheerree mmeeddiiccaall
aatttteennttiioonn sseeeemmss wwaarrrraanntteedd,, ssttaaffff wwiillll aatttteemmpptt ttoo ccoonnttaacctt yyoouu oorr yyoouurr ddeessiiggnneeee pprriioorr
ttoo sseeeekkiinngg mmeeddiiccaall aatttteennttiioonn.. HHoowweevveerr,, iiff yyoouu ccaannnnoott bbee rreeaacchheedd,, ssttaaffff wwiillll sseeeekk
mmeeddiiccaall ccaarree iiff,, iinn tthheeiirr bbeesstt jjuuddggmmeenntt,, iitt iiss wwaarrrraanntteedd..



FFoorr tthhiiss rreeaassoonn,, wwee aasskk tthhaatt yyoouu ccoommpplleettee tthhee EEmmeerrggeennccyy MMeeddiiccaall TTrreeaattmmeenntt ffoorrmm
ffoorr oouurr rreeccoorrddss..

LLaassttllyy,, ffiirrsstt aaiidd mmaayy bbee aaddmmiinniisstteerreedd ffoorr lleessss sseerriioouuss iinnjjuurriieess eeiitthheerr bbrroouugghhtt ttoo oorr
ooccccuurrrriinngg iinn tthhee cceenntteerr.. SSeevveerraall ssttaaffff mmeemmbbeerrss aarree cceerrttiiffiieedd iinn FFiirrsstt AAiidd bbyy tthhee
AAmmeerriiccaann RReedd CCrroossss..

77.. MMEEDDIICCAALL AALLEERRTTSS

YYoouu wwiillll bbee aasskkeedd ttoo iinnffoorrmm uuss ooff aannyy mmeeddiiccaall iissssuueess rreeggaarrddiinngg yyoouurr cchhiilldd.. IInn
oorrddeerr ttoo eennssuurree yyoouurr cchhiilldd''ss ssaaffeettyy,, wwee nneeeedd ttoo kknnooww aabboouutt aalllleerrggiieess,, pphhyyssiiccaall
lliimmiittaattiioonnss,, oorr aannyy ccoonnddiittiioonnss oorr ddiissoorrddeerrss ssuucchh aass ddiiaabbeetteess,, sseeiizzuurreess,, ssiicckkllee--cceellll
aanneemmiiaa,, eettcc.. IIff aatt aannyy ttiimmee nneeww iinnffoorrmmaattiioonn rreeggaarrddiinngg mmeeddiiccaall aalleerrttss sshhoouulldd
bbeeccoommee kknnoowwnn ttoo yyoouu,, iitt iiss iimmppoorrttaanntt tthhaatt yyoouu iinnffoorrmm tthhee ccoooorrddiinnaattoorrss oorr
eedduuccaattiioonnaall ssttaaffff..

..



CCOOMMMMUUNNIICCAABBLLEE DDIISSEEAASSEE NNOOTTIICCEE
CChhiicckkeenn PPooxx ((VVaarriicceellllaa)) –– FFeevveerriisshhnneessss.. RRaasshh aappppeeaarrss iinn tthhee ffoorrmm ooff ssmmaallll
ppiimmpplleess wwhhiicchh,, iinn aa ddaayy,, ffiillll uupp wwiitthh aa cclleeaarr fflluuiidd.. SSyymmppttoommss mmaayy ooccccuurr wwiitthhiinn
1144--2211 ddaayyss aafftteerr eexxppoossuurree.. MMuusstt bbee kkeepptt aatt hhoommee aatt lleeaasstt sseevveenn ddaayyss..

MMeeaasslleess ((RRuubbiioollaa)) –– CCoolldd iinn eeaarr.. FFeevveerriisshhnneessss,, wwaatteerryy eeyyeess,, ssnneeeezziinngg.. BBlloottcchhyy
rreedd rraasshh aappppeeaarrss oonn ffoorreehheeaadd,, ffaaccee aanndd bbooddyy.. SSyymmppttoommss mmaayy ooccccuurr wwiitthhiinn 88--1133
ddaayyss aafftteerr eexxppoossuurree.. MMuusstt bbee kkeepptt aatt hhoommee aatt lleeaasstt sseevveenn ddaayyss aafftteerr rraasshh ffiirrsstt
aappppeeaarrss..

MMuummppss –– SSwweelllliinngg oonn ssiiddee ooff ffaaccee aanndd jjaaww.. SSiicckknneessss aanndd ffeevveerriisshhnneessss.. GGllaannddss
bbeeccoommee sswwoolllleenn aanndd vveerryy tteennddeerr.. MMoovveemmeenntt ooff jjaaww iiss ppiinnffuull.. SSyymmppttoommss mmaayy
ooccccuurr wwiitthhiinn 1122--2266 ddaayyss aafftteerr eexxppoossuurree.. MMuusstt bbee kkeepptt aatt hhoommee uunnttiill sswweelllliinngg ooff
ggllaannddss hhaass ddiissaappppeeaarreedd..

SSccaarrlleett FFeevveerr aanndd//oorr SSttrreepp TThhrrooaatt –– SSccaarrlleett ffeevveerr iiss aa ssttrreepp tthhrrooaatt wwiitthh aa rraasshh,,
wwiitthh oorr wwiitthhoouutt vvoommiittiinngg,, ffeevveerr uussuuaallllyy pprreesseenntt.. FFiinnee rraasshh aappppeeaarrss wwbboouutt 2244 hhoouurrss
aafftteerr oonnsseett.. SSyymmppttoommss mmaayy aappppeeaarr wwiitthhiinn 11--33 ddaayyss aafftteerr eexxppoossuurree.. MMuusstt bbee kkeepptt
hhoommee 1100 ddaayyss iiff nnoott ttrreeaatteedd.. CChhiilldd mmaayy rreettuurrnn ttoo sscchhooooll aafftteerr 4488 hhoouurrss wwiitthh nnoottee
ffrroomm ddooccttoorr..

GGeerrmmaann MMeeaasslleess ((RRuubbeellllaa)) –– MMiilldd ddiisseeaassee wwiitthh ffiinnee rraasshh.. ((SSiimmiillaarr ttoo SSccaarrlleett
FFeevveerr RRaasshh)) SSwwoolllleenn ggllaannddss oorr eennllaarrggeedd llyymmpphh nnooddeess ppaarrttiiccuullaarrllyy oonn bbaacckk ooff nneecctt
pprreesseenntt)).. SSyymmppttoommss uussuuaallllyy ooccccuurr wwiitthhiinn 1144--2211 ddaayyss aafftteerr eexxppoossuurree.. MMuusstt bbee
kkeepptt aatt hhoommee uunnttiill rraasshh hhaass ccoommpplleetteellyy ddiissaappppeeaarreedd..

PPiinnkk eeyyee ((CCoonnjjuunnccttiivviittiiss)) –– AAnn iinnffllaammmmaattiioonn ooff tthhee mmuuccoouuss mmeemmbbrraannee ccoovveerriinngg
tthhee ffrroonntt ppaarrtt ooff tthhee eeyyee aanndd lliinniinngg tthhee eeyyeelliiddss.. TThhee mmeemmbbrraanneess bbeeccoommee ppaaiinnffuull
aanndd rreedd,, tthhee lliiddss sswweellll,, aanndd tthhee eeyyeess wwaatteerr.. AA ffoorrmm ooff ccoonnjjuunnccttiivviittiiss ccaalllleedd PPiinnkk
EEyyee iiss ccaauusseedd bbyy aa ppaarrttiiccuullaarr kkiinndd ooff bbaacctteerriiaa.. AA ddooccttoorr sshhoouulldd bbee ccoonnssuulltteedd
bbeeffoorree rreettuurrnniinngg ttoo sscchhooooll..

IImmppeettiiggoo –– BBlliisstteerr--lliikkee lleessiioonnss wwhhiicchh llaatteerr ddeevveelloopp iinn ttoo ccrruusstteedd ppuuss--lliikkee ssoorreess
wwhhiicchh aarree iirrrreegguullaarr iinn oouuttlliinnee.. MMoosstt ccoommmmoonnllyy oonn ffaaccee aanndd hhaannddss.. PPrreevveenntt
ccoonnttaacctt wwiitthh ootthheerr cchhiillddrreenn uunnttiill ppuussttuulleess aarree hheeaalleedd.. AA ddooccttoorr sshhoouulldd bbee
ccoonnssuulltteedd.. SSyymmppttoommss ooccccuurr wwiitthhiinn 22--55 ddaayyss aafftteerr ccoonnttaacctt..

HHeeaadd LLiiccee –– IIrrrriittaattiioonn aanndd iittcchhiinngg ooff ssccaallpp oorr bbooddyy,, pprreesseennccee ooff ssmmaallll lliigghhtt ggrraayy
iinnsseeccttss aanndd//oorr eeggggss wwhhiicchh aarree aattttaacchheedd ttoo tthhee bbaassee ooff hhaaiirrss.. SSyymmppttoommss mmaayy ooccccuurr
wwiitthh eeggggss hhaattcchhiinngg wwiitthhiinn oonnee wweeeekk.. IInnsseeccttss rreeaacchh mmaattuurriittyy wwiitthhiinn ttwwoo wweeeekkss..
CChhiilldd mmuusstt rreemmaaiinn aatt hhoommee uunnttiill ddiissiinnffeessttaattiioonn iiss aaccccoommpplliisshheedd.. AAllll ffaammiillyy
mmeemmbbeerrss mmuusstt bbee eexxaammiinneedd bbyy hheeaalltthh ooffffiicciiaall..



SSccaabbiieess –– SSyymmppttoommss iinncclluuddee ssmmaallll rraaiisseedd aarreeaass ooff sskkiinn ccoonnttaaiinniinngg fflluuiidd uussuuaallllyy
aappppeeaarriinngg oonn ffiinnggeerr wweebbss,, uunnddeerr ssiiddee oorr wwrriissttss,, eellbboowwss,, oorr aarrmmppiittss,, tthhiigghhtt aanndd bbeelltt
lliinnee.. IInntteennssee iittcchhiinngg.. SSyymmppttoommss ooccccuurr wwiitthhiinn 44--66 wweeeekkss.. MMuusstt bbee eexxcclluuddeedd ffrroomm
sscchhooooll uunnttiill ffaammiillyy iiss aaddeeqquuaatteellyy ttrreeaatteedd ((iiff ttrreeaattmmeenntt nneecceessssaarryy))..

RRiinnggwwoorrmm –– IInncclluuddeess ffllaatt aanndd iinnffllaammeedd rriinngg--lliikkee ssoorreess tthhaatt mmaayy iittcchh oorr bbuurrnn.. OOnn
ffeeeett,, tthheerree iiss aa ssccaalliinngg oorr ccrraacckkiinngg ooff tthhee sskkiinn.. CChhiilldd mmuusstt bbee kkeepptt aatt hhoommee uunnttiill
ssoorreess aarree nnoo lloonnggeerr pprreesseenntt..



SSCCHHOOOOLL CCAALLEENNDDAARR,, SSCCHHOOOOLL HHOOUURRSS
AANNDD DDAAIILLYY SSCCHHOOOOLL PPRROOCCEEDDUURREESS

IInncclluuddeedd iinn tthhee ppaarreenntt hhaannddbbooookk iiss aa ccooppyy ooff tthhee sscchhooooll ccaalleennddaarr.. PPlleeaassee mmaakkee aa ssppeecciiaall nnoottee ooff tthhee iinn--
sseerrvviiccee,, ccoonnffeerreennccee aanndd vvaaccaattiioonn ddaayyss.. IIff tthheerree aarree cchhaannggeess iinn tthhee ccaalleennddaarr yyeeaarr,, yyoouu wwiillll bbee nnoottiiffiieedd iinn
aaddvvaannccee.. IIff BBeerreeaa sscchhoooollss aarree cclloosseedd ffoorr aa ""ssnnooww"" ddaayy,, wwee wwiillll bbee cclloosseedd aallssoo..

TThhee ooffffiiccee iiss ooppeenn MMoonnddaayy--FFrriiddaayy ffrroomm 88::4455 aa..mm..--22::3300 pp..mm.. iiff yyoouu hhaavvee aannyy qquueessttiioonnss oorr ccoonncceerrnnss..
SSppeecciiffiicc tteeaacchheerrss mmaayy nnoott bbee aabbllee ttoo ttaakkee yyoouurr ccaallll aatt tthhaatt ttiimmee dduuee ttoo tteeaacchhiinngg rreessppoonnssiibbiilliittiieess bbuutt wwiillll
rreettuurrnn yyoouurr ccaallll aass ssoooonn aass ppoossssiibbllee..

DDrreessss
CChhiillddrreenn sshhoouulldd bbee ddrreesssseedd iinn ccoommffoorrttaabbllee ccllootthhiinngg wwhhiicchh aalllloowwss tthheemm tthhee ffrreeeeddoomm ttoo
eexxppeerriieennccee aaccttiivviittiieess ttoo tthheeiirr ffuulllleesstt.. CCllootthhiinngg sshhoouulldd bbee wwoorrnn tthhaatt ppaarreennttss aanndd//oorr cchhiilldd
wwiillll nnoott bbeeccoommee uuppsseett iiff tthhee aarrttiicclleess ooff ccllootthhiinngg bbeeccoommee ddiirrttyy.. RRuubbbbeerr--ssoolleedd sshhooeess aarree
ssaaffeesstt ffoorr ddaaiillyy ggrroossss mmoottoorr aaccttiivviittiieess..

BBooookk BBaaggss
PPlleeaassee sseenndd aa bbooookk bbaagg ddaaiillyy ssoo tthhaatt iinnffoorrmmaattiioonn aanndd//oorr cchhiillddrreenn''ss ppaappeerrss ccaann bbee sseenntt
hhoommee iinn tthheemm.. IItt iiss nneecceessssaarryy ffoorr tthhoossee cchhiillddrreenn nnoott ppoottttyy ttrraaiinneedd ttoo hhaavvee eexxttrraa ddiiaappeerrss
aanndd ccllootthhiinngg iinn tthheeiirr bbaaggss aass wweellll..

SSnnaacckkss
PPaarreennttss wwiillll bbee aasskkeedd ttoo pprroovviiddee ssnnaacckk ffoorr tthheeiirr cchhiilldd''ss ccllaassss sseevveerraall ttiimmeess dduurriinngg tthhee
sscchhooooll yyeeaarr.. WWee eennccoouurraaggee nnuuttrriittiioouuss ssnnaacckkss aanndd jjuuiiccee.. SSppeecciiaall ttrreeaattss mmaayy bbee sseenntt iinn ffoorr
ppaarrttiieess,, ssppeecciiaall eevveennttss oorr bbiirrtthhddaayyss.. EEaacchh tteeaacchheerr wwiillll pprroovviiddee aa ssnnaacckk ssiiggnn--uupp sshheeeett,, aanndd
iitt wwiillll bbee ppoosstteedd oonn tthhee ccllaassssrroooomm bbuulllleettiinn bbooaarrdd.. PPlleeaassee llaabbeell ssnnaacckkss aanndd jjuuiiccee wwiitthh yyoouurr
cchhiilldd''ss tteeaacchheerr''ss nnaammee ttoo aavvooiidd ccoonnffuussiioonn..

AArrrriivvaall aanndd DDiissmmiissssaall
AA lleetttteerr wwiillll bbee sseenntt ttoo eeaacchh hhoommee pprriioorr ttoo tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff sscchhooooll wwiitthh eeaacchh cchhiilldd''ss
ccllaassssrroooomm aanndd sscchhooooll hhoouurrss.. WWee eennccoouurraaggee yyoouu ttoo ppaarrkk iinn tthhee bbaacckk ppaarrkkiinngg lloott aanndd wwaallkk
yyoouurr cchhiilldd iinnttoo tthhee sscchhooooll bbuuiillddiinngg.. PPlleeaassee aassssiisstt yyoouurr cchhiilldd wwiitthh rreemmoovviinngg oouutteerrwweeaarr
ggaarrmmeennttss wwhhiillee yyoouu wwaaiitt ffoorr tthhee ccllaassssrroooomm ddoooorrss ttoo bbee ooppeenneedd..

CCllaassssrroooomm ddoooorrss wwiillll bbee ooppeenneedd ffoorr aarrrriivvaall nnoo eeaarrlliieerr tthhaann ffiivvee mmiinnuutteess pprriioorr ttoo tthhee ssttaarrtt
ooff ccllaassss.. TThhee ttiimmee bbeeffoorree ccllaassss iiss vvaalluuaabbllee pprreeppaarraattiioonn ttiimmee ffoorr tthhee tteeaacchheerrss.. FFoorr yyoouurr
cchhiilldd''ss ssaaffeettyy,, pplleeaassee wwaaiitt wwiitthh yyoouurr cchhiilldd uunnttiill tthhee ccllaassssrroooomm ssttaaffff ccaann ggrreeeett hhiimm//hheerr aanndd
ggiivvee tthheemm tthheeiirr ffuullll aatttteennttiioonn..

AAtt ddiissmmiissssaall ttiimmee,, aauutthhoorriizzeedd ppeerrssoonnss aarree aasskkeedd ttoo wwaaiitt iinn tthhee hhaallll uunnttiill tthhee cchhiillddrreenn aarree
ddiissmmiisssseedd bbyy tthhee tteeaacchheerr.. IItt iiss iimmppoorrttaanntt ffoorr yyoouu ttoo bbee oonn ttiimmee aass tthhee cchhiillddrreenn ggrrooww
aannxxiioouuss iiff tthheeiirr ppaarreennttss aarree nnoott tthheerree.. PPlleeaassee bbee aawwaarree tthhaatt aallll ccllaassssrroooommss aarree uusseedd ffoorr
bbootthh mmoorrnniinngg aanndd aafftteerrnnoooonn ccllaasssseess,, ssoo tteeaacchheerrss mmuusstt hhaavvee ttiimmee iinn bbeettwweeeenn ccllaasssseess ttoo sseett
uupp ffoorr tthhee nneexxtt ggrroouupp..



PPAARREENNTT PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN

AAtt MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr,, ppaarreennttss aarree vviieewweedd aass aa cchhiilldd''ss pprriimmaarryy tteeaacchheerr
aanndd aass ppaarrttnneerrss iinn tthhee eedduuccaattiioonn pprroocceessss.. TTooggeetthheerr wwiitthh tthhee pprrooffeessssiioonnaall ssttaaffff,,
iinnddiivviidduuaalliizzeedd ggooaallss aanndd oobbjjeeccttiivveess wwiillll bbee ppllaannnneedd ffoorr yyoouurr cchhiilldd.. TThheerree aarree mmaannyy
ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr ppaarreennttaall iinnvvoollvveemmeenntt.. WWee aarree hheerree ffoorr yyoouu aanndd yyoouurr cchhiilldd aanndd sseeeekk ttoo
mmaakkee tthhee eexxppeerriieennccee tthhaatt yyoouurr ffaammiillyy hhaass aatt tthhee sscchhooooll aa ppoossiittiivvee oonnee.. TThhee BBooaarrdd ooff
TTrruusstteeeess,, aanndd SSttaaffff aarree aallwwaayyss iinntteerreesstteedd iinn yyoouurr ccoommmmeennttss aanndd ccoonncceerrnnss.. FFoolllloowwiinngg,, yyoouu
wwiillll ffiinndd ssoommee ooff tthhee ooppppoorrttuunniittiieess iinn wwhhiicchh ppaarreennttss aarree eennccoouurraaggeedd ttoo ppaarrttiicciippaattee..

OOppeenn HHoouussee
TThhiiss iiss aa ttiimmee aatt tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff tthhee sscchhooooll yyeeaarr ttoo mmeeeett tthhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess aanndd SSttaaffff..
AAtt tthhiiss ttiimmee,, tthhee ppaarreenntt hhaannddbbooookk wwiillll bbee ddiissttrriibbuutteedd.. PPaarreennttss wwiillll mmeeeett wwiitthh tthheeiirr cchhiilldd''ss
tteeaacchheerr ttoo ddiissccuussss ppoolliicciieess ppeerrttiinneenntt ttoo eeaacchh ccllaassss..

SScchheedduulleedd CCoonnffeerreenncceess aanndd EEvvaalluuaattiioonnss
TThheerree wwiillll bbee ttwwoo sscchheedduulleedd ccoonnffeerreenncceess//yyeeaarr ffoorr eeaacchh cchhiilldd.. EEvveerryy cchhiilldd wwiitthh ssppeecciiaall
nneeeeddss eennrroolllleedd iinn tthhee sscchhooooll wwiillll bbee eevvaalluuaatteedd dduurriinngg tthhee mmoonntthh ooff SSeepptteemmbbeerr aanndd
OOccttoobbeerr bbyy tthhee tteeaacchheerr aanndd ssppeeeecchh tthheerraappiisstt.. SSttaannddaarrdd eevvaalluuaattiioonnss aass wweellll aass eevvaalluuaattiioonn
tthhrroouugghh oobbsseerrvvaattiioonn wwiillll bbee uusseedd iinn oorrddeerr ttoo oobbttaaiinn aann aaccccuurraattee aasssseessssmmeenntt ooff eeaacchh cchhiilldd..

PPaarreennttss wwiillll tthheenn bbee nnoottiiffiieedd ooff aa ccoonnffeerreennccee ddaattee.. DDuurriinngg tthhiiss ccoonnffeerreennccee,, ppaarreennttss aanndd
pprrooffeessssiioonnaall ssttaaffff wwiillll ddiissccuussss tthhee eevvaalluuaattiioonn ffiinnddiinnggss.. FFoorr tthhoossee cchhiillddrreenn wwiitthh iiddeennttiiffiieedd
aarreeaass ooff ccoonncceerrnn aanndd wwhhoo rreecceeiivvee IInnddiivviidduuaalliizzeedd EEdduuccaattiioonn PPllaannss,, tthhee pprrooffeessssiioonnaall ssttaaffff
aanndd ppaarreennttss wwiillll eessttaabblliisshh aapppprroopprriiaattee ggooaallss aanndd oobbjjeeccttiivveess ffoorr tthhee iinnddiivviidduuaall cchhiilldd.. TThheessee
ggooaallss wwiillll bbee wwrriitttteenn iinn tthhee ffoorrmm ooff aa SSeerrvviiccee PPllaann.. IItt iiss tthhee ppaarreenntt''ss rriigghhtt ttoo iinnvviittee aannyy
ootthheerr pprrooffeessssiioonnaall oorr ppeerrssoonnaall iinnddiivviidduuaall wwhhoo mmaayy hhaavvee ppeerrttiinneenntt iinnffoorrmmaattiioonn oorr ccoonncceerrnnss
ffoorr tthheeiirr cchhiilldd.. AAtt tthhiiss ttiimmee,, SSeerrvviiccee PPllaannss aarree wwrriitttteenn aanndd ssiiggnneedd..

FFoorr cchhiillddrreenn nnoott rreeqquuiirriinngg SSeerrvviiccee PPllaannss,, tthhee tteeaacchheerr aanndd ppaarreennttss wwiillll ccoonnffeerreennccee iinn tthhee
ffaallll ttoo ddiissccuussss tthhee cchhiilldd''ss ddeevveellooppmmeennttaall sskkiillll lleevveellss.. AAtt tthhiiss ttiimmee,, aannyy qquueessttiioonnss oorr
ccoonncceerrnnss wwiillll bbee ddiissccuusssseedd..

IInn tthhee sspprriinngg,, tthhee sseeccoonndd sscchheedduulleedd ccoonnffeerreennccee wwiillll ttaakkee ppllaaccee ttoo ddiissccuussss tthhee cchhiilldd''ss
pprrooggrreessss aanndd pprreesseenntt lleevveell ooff ffuunnccttiioonniinngg.. AAtt tthhiiss ttiimmee,, tthhee ppoossssiibbiilliittiieess ooff ffaallll ppllaacceemmeenntt
ffoorr tthhee ffoolllloowwiinngg sscchhooooll yyeeaarr mmaayy bbee eevvaalluuaatteedd aanndd ddiissccuusssseedd aallssoo..

NNoonnsscchheedduulleedd CCoonnffeerreenncceess
TTeeaacchheerrss aanndd ssttaaffff aarree aavvaaiillaabbllee ffoorr bbrriieeff ddiissccuussssiioonnss bbeeffoorree aanndd aafftteerr ccllaassss oonn aa ddaaiillyy
bbaassiiss.. PPlleeaassee lleett tthhee tteeaacchheerr kknnooww iiff tthheerree aarree aannyy ppeerrttiinneenntt ffaaccttss wwhhiicchh ccoouulldd bbee aaffffeeccttiinngg
yyoouurr cchhiilldd tthhaatt ddaayy.. WWhheenn aa mmoorree lleennggtthhyy ccoonnvveerrssaattiioonn iiss nneeeeddeedd,, pplleeaassee sscchheedduullee aa ttiimmee
ttoo mmeeeett wwiitthh tthhee tteeaacchheerr wwhheenn sshhee ccaann ggiivvee hheerr ffuullll aatttteennttiioonn ttoo tthhee ddiissccuussssiioonn.. YYoouu aarree
aallwwaayyss wweellccoommee ttoo tteelleepphhoonnee tthhee ooffffiiccee aanndd lleeaavvee aa mmeessssaaggee ffoorr tthhee tteeaacchheerr ttoo rreettuurrnn yyoouurr
ccaallll..



DDaaiillyy PPrrooggrreessss RReeppoorrttss
EEaacchh tteeaacchheerr wwiillll eessttaabblliisshh aa ccllaassssrroooomm pprroocceedduurree ffoorr ddiisssseemmiinnaattiinngg pprrooggrreessss rreeppoorrttss..
TTeeaacchheerrss aarree aavvaaiillaabbllee aafftteerr ccllaassss ffoorr bbrriieeff ccoommmmeennttss rreeggaarrddiinngg aann iinnddiivviidduuaall cchhiilldd''ss
pprrooggrreessss oorr bbeehhaavviioorr tthhaatt ddaayy.. IIff tthhee ccoonncceerrnn nneeeeddss ttoo bbee ddiissccuusssseedd aatt lleennggtthh,, tthhee tteeaacchheerr
wwiillll sscchheedduullee aa ccoonnffeerreennccee aatt aa mmuuttuuaallllyy ccoonnvveenniieenntt ttiimmee..

NNeewwsslleetttteerrss
CCllaassssrroooomm tteeaacchheerrss wwiillll ddiissttrriibbuuttee nneewwsslleetttteerrss ccoonnttaaiinniinngg iinnffoorrmmaattiioonn rreeggaarrddiinngg tthheemmeess
aanndd lleeaarrnniinngg aaccttiivviittiieess.. IItt iiss hheellppffuull ffoorr ppaarreennttss ttoo rreeaadd tthheessee aanndd pprroovviiddee ssoommee ffuunn
ffoollllooww--tthhrroouugghh aaccttiivviittiieess aatt hhoommee ssoo tthhaatt yyoouurr cchhiilldd hhaass tthhee bbeesstt ooppppoorrttuunniittyy ffoorr lleeaarrnniinngg..
NNeewwsslleetttteerrss wwiillll aallssoo bbee sseenntt hhoommee wwiitthh iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt uuppccoommiinngg ffiieelldd ttrriippss,, ssppeecciiaall
eevveennttss aanndd ffuunndd--rraaiisseerrss.. MMoonntthhllyy nneewwsslleetttteerrss wwiitthh sscchhoooollwwiiddee nneewwss wwiillll aallssoo bbee
ddiissttrriibbuutteedd ttoo aallll ffaammiilliieess..

BBuulllleettiinn BBooaarrddss
TThheerree iiss aa bbuulllleettiinn bbooaarrdd oouuttssiiddee ooff eeaacchh ccllaassssrroooomm.. PPeerrttiinneenntt iinnffoorrmmaattiioonn aanndd
nneewwsslleetttteerrss wwiillll bbee ppoosstteedd ffoorr yyoouurr aatttteennttiioonn.. AAllssoo,, yyoouurr cchhiillddrreenn''ss aarrttwwoorrkk aanndd ootthheerr
ppaappeerrss wwiillll bbee ppoosstteedd ffoorr yyoouu ttoo llooookk aatt.. EEaacchh cchhiilldd wwoorrkkss vveerryy hhaarrdd aatt ccrreeaattiinngg tthheeiirr
mmaasstteerrppiieecceess,, ssoo pplleeaassee ttaakkee ttiimmee ttoo nnoottiiccee aanndd ccoommmmeenntt ttoo yyoouurr cchhiilldd aabboouutt tthheessee.. YYoouurr
ssuuppppoorrtt iiss wwhhaatt hheellppss yyoouurr cchhiilldd ggrrooww iinn sseellff ccoonnffiiddeennccee..

AAllssoo,, pplleeaassee bbee aawwaarree ooff tthhee BBuulllleettiinn BBooaarrddss.. AArrttiicclleess ooff iinntteerreesstt wwiillll bbee ppoosstteedd hheerree ffoorr
yyoouurr iinnffoorrmmaattiioonn..

OObbsseerrvvaattiioonnss
YYoouu aarree aallwwaayyss wweellccoommee ttoo oobbsseerrvvee yyoouurr cchhiilldd''ss ccllaassss tthhrroouugghh tthhee mmiirrrroorreedd wwiinnddoowwss..
PPlleeaassee lleett tthhee tteeaacchheerr kknnooww wwhheenn yyoouu wwoouulldd lliikkee ttoo oobbsseerrvvee ffoorr sscchheedduulliinngg ppuurrppoosseess..
AAllssoo rreemmeemmbbeerr tthhaatt,, wwhhiillee tthhee cchhiillddrreenn aanndd ssttaaffff iinn tthhee ccllaassssrroooomm ccaannnnoott sseeee yyoouu,, vvooiicceess
aarree hheeaarrdd qquuiittee eeaassiillyy.. FFoorr tthhee ggeenneerraall ppuurrppoossee ooff hheellppiinngg tthhee rroouuttiinnee ttoo rruunn ssmmooootthhllyy,,
pplleeaassee bbee aawwaarree tthhaatt cchhiillddrreenn mmaayy bbeeccoommee aannxxiioouuss uuppoonn hheeaarriinngg aa ffaammiilliiaarr vvooiiccee..

PPaarreenntt aanndd SSttaaffff LLoouunnggee
DDuurriinngg sscchheedduulleedd ccllaassss ttiimmeess,, tthhee ssttaaggee aarreeaa hhaass bbeeeenn ddeessiiggnnaatteedd aass aa ppaarreenntt mmeeeettiinngg aarreeaa..
TThhiiss ccaann bbee uusseedd aass aa qquuiieett ppllaaccee ttoo ssppeenndd tthhee ttiimmee rreeaaddiinngg aa bbooookk oorr cchhaattttiinngg wwiitthh nneeww
aanndd oolldd ffrriieennddss aatt tthhee sscchhooooll.. PPlleeaassee rreemmeemmbbeerr tthhaatt tthhee ppaarreenntt lloouunnggee iiss bbeeiinngg ooffffeerreedd ttoo
uuss bbyy BBeetthheell LLuutthheerraann CChhuurrcchh,, aanndd iitt iiss oouurr rreessppoonnssiibbiilliittyy ttoo kkeeeepp iitt cclleeaann..

TTuuiittiioonn
TTuuiittiioonn sscchheedduulleess aarree iinncclluuddeedd iinn tthhee hhaannddbbooookk ffoorr tthhee ccuurrrreenntt sscchhooooll yyeeaarr.. TTuuiittiioonn iiss
ppaayyaabbllee bbyy tthhee 55tthh ooff tthhee mmoonntthh,, aanndd aallll cchheecckkss sshhoouulldd bbee mmaaddee oouutt ttoo MMiiddddlleebbuurrgg
EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr..

IIff yyoouurr cchheecckk iiss rreettuurrnneedd ffoorr nnoonn--ssuuffffiicciieenntt ffuunnddss,, yyoouu eexxpprreessssllyy aauutthhoorriizzee yyoouurr
aaccccoouunntt ttoo bbee eelleeccttrroonniiccaallllyy ddeebbiitteedd oorr bbaannkk ddrraafftteedd ffoorr tthhee aammoouunntt ooff tthhee cchheecckk pplluuss
aannyy aapppplliiccaabbllee ffeeeess.. TThhee uussee ooff aa cchheecckk ffoorr ppaayymmeenntt iiss yyoouurr aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt aanndd
aacccceeppttaannccee ooff tthhiiss ppoolliiccyy aanndd iittss tteerrmmss aanndd ccoonnddiittiioonnss..



IInnssuurraannccee ffoorr SSppeeeecchh TThheerraappyy SSeerrvviicceess
FFaammiilliieess tthhaatt wwiillll bbee rreecceeiivviinngg iinnssuurraannccee rreeiimmbbuurrsseemmeenntt ffoorr ssppeeeecchh tthheerraappyy sseerrvviicceess
rreemmaaiinn rreessppoonnssiibbllee ffoorr aallll mmoonntthhllyy ppaayymmeennttss dduuee ttoo tthhee sscchhooooll.. MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy
EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr wwiillll pprroovviiddee pprrooggrreessss nnootteess aanndd iitteemmiizzeedd rreeccoorrddss rreeqquuiirreedd ffoorr yyoouurr
iinnssuurraannccee rreeiimmbbuurrsseemmeenntt OONNLLYY IIFF TTHHEESSEE IITTEEMMSS AARREE RREEQQUUEESSTTEEDD IINN
AADDVVAANNCCEE..

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy
IItt iiss tthhee ppoolliiccyy ooff MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr tthhaatt tthhee ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy ooff eeaacchh
ssttuuddeenntt aanndd ffaammiillyy bbee pprrootteecctteedd.. AAllll ssttuuddeenntt iinnffoorrmmaattiioonn iiss kkeepptt oonn ffiillee iinn tthhee sscchhooooll
ooffffiiccee aanndd iiss aavvaaiillaabbllee ttoo ppaarreennttss,, tteeaacchheerrss,, DDiirreeccttoorr aanndd tthhee OOffffiiccee MMaannaaggeerr..

PPeerrmmiissssiioonn ttoo rreelleeaassee ssttuuddeenntt iinnffoorrmmaattiioonn wwiillll bbee ggrraanntteedd ttoo ootthheerrss oonnllyy aafftteerr tthhee ppaarreenntt oorr
gguuaarrddiiaann ssiiggnnss aanndd rreettuurrnnss tthhee ppeerrmmiissssiioonn ffoorrmm..

DDeetteerrmmiinniinngg CCuussttoommeerr SSaattiissffaaccttiioonn
IItt iiss iimmppoorrttaanntt ttoo MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr tthhaatt ppaarreennttss aanndd ssttuuddeennttss ccoonnttiinnuuee
ttoo bbee hhaappppyy wwiitthh tthhee eedduuccaattiioonn aanndd ccaarree eeaacchh cchhiilldd iiss rreecceeiivviinngg.. IIff yyoouu hhaavvee ccoonncceerrnnss aatt
aannyy ttiimmee,, wwee eennccoouurraaggee yyoouu ttoo ssppeeaakk wwiitthh yyoouurr cchhiilldd''ss tteeaacchheerr oorr tthheerraappiisstt oorr wwiitthh tthhee
DDiirreeccttoorr.. FFoorrmmaall ppaarreenntt ccoonnffeerreenncceess aarree sscchheedduulleedd ttwwiiccee eeaacchh sscchhooooll yyeeaarr,, oonnccee iinn tthhee ffaallll
aanndd oonnccee iinn tthhee sspprriinngg.. TTeeaacchheerrss,, TThheerraappiissttss aanndd tthhee DDiirreeccttoorr aarree ggeenneerraallllyy aavvaaiillaabbllee
bbeeffoorree aanndd aafftteerr ccllaasssseess ffoorr qquuiicckk ddiissccuussssiioonnss aabboouutt iinnddiivviidduuaall ssttuuddeennttss.. IIff aa mmoorree ffoorrmmaall
aanndd pprriivvaattee mmeeeettiinngg iiss nneecceessssaarryy,, pplleeaassee sscchheedduullee aa ttiimmee tthhaatt iiss mmuuttuuaallllyy aaggrreeeeaabbllee wwiitthh
tthhee ssttaaffff mmeemmbbeerrss ccoonncceerrnneedd..

OOnnccee eeaacchh sscchhooooll yyeeaarr,, MMEEEECC wwiillll ddiissttrriibbuuttee aa sshhoorrtt wwrriitttteenn ffoorrmm rreeqquueessttiinngg ffeeeeddbbaacckk
ccoonncceerrnniinngg tthhee oovveerraallll ssaattiissffaaccttiioonn ooff oouurr ffaammiilliieess.. PPaarrttiicciippaattiioonn iinn ccoommpplleettiinngg tthhiiss ffoorrmm
iiss vvoolluunnttaarryy.. IInnffoorrmmaattiioonn ccaann bbee aannoonnyymmoouuss aanndd wwiillll bbee kkeepptt ccoonnffiiddeennttiiaall..

IInntteerrnnaall MMoonniittoorriinngg aanndd EEvvaalluuaattiioonn
TThhee SSttaaffff ooff MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr ssttrriivveess ttoo ccoonnssiisstteennttllyy pprroovviiddee tthhee bbeesstt
ppoossssiibbllee eedduuccaattiioonn aanndd ccaarree ffoorr oouurr ssttuuddeennttss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo aatttteennddiinngg vvaarriioouuss wwoorrkksshhooppss
aanndd ccllaasssseess ttoo ssttaayy ccuurrrreenntt wwiitthh eedduuccaattiioonnaall aapppprrooaacchheess,, wwee aaccttiivveellyy sseeeekk iinntteerraaccttiioonn wwiitthh
tthheerraappiissttss aanndd ssppeecciiaalliissttss iinn tthhee ccoommmmuunniittyy..

SSttaaffff EEvvaalluuaattiioonnss aarree ccoonndduucctteedd iinn aann oonnggooiinngg pprroocceessss bbyy tthhee DDiirreeccttoorr aassssiisstteedd aass
nneecceessssaarryy bbyy mmeemmbbeerrss ooff tthhee MMEEEECC BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess.. TThhee DDiirreeccttoorr rreeppoorrttss ttoo aanndd iiss
eevvaalluuaatteedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess.. TThhee pprroocceessss ffoorr tthheessee eevvaalluuaattiioonnss iiss ddeevveellooppeedd bbyy tthhee
BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess..



NNOOTTEESS



MMIIDDDDLLEEBBUURRGG EEAARRLLYY EEDDUUCCAATTIIOONN CCEENNTTEERR
77117711 PPeeaarrll RRooaadd

MMiiddddlleebbuurrgg HHeeiigghhttss,, OOhhiioo 4444113300

PPhhoonnee ((444400))888888--99992222 FFaaxx ((444400))884433--66666644

DDeeaarr FFaammiilliieess::

TThhee ssttaattee rreeqquuiirreess ffrroomm cchhiillddccaarree cceenntteerrss:: tthhaatt ppaarreennttss ssiiggnn aanndd rreettuurrnn aa ssttaatteemmeenntt tthhaatt
tthheeyy hhaavvee rreecceeiivveedd aanndd rreevviieewweedd tthhee PPaarreenntt HHaannddbbooookk ffoorr tthhee CCeenntteerr..

PPlleeaassee ssiiggnn tthhee ssttaatteemmeenntt bbeellooww aanndd rreettuurrnn iitt ttoo tthhee MMEEEECC ooffffiiccee..

TThhaannkk yyoouu,,

CChhrriissttiiee SSccootttt
DDiirreeccttoorr

MMIIDDDDLLEEBBUURRGG EEAARRLLYY EEDDUUCCAATTIIOONN CCEENNTTEERR
77117711 PPeeaarrll RRooaadd

MMiiddddlleebbuurrgg HHeeiigghhttss,, OOhhiioo 4444113300

PPhhoonnee ((444400))888888--99992222 FFaaxx ((444400))884433--66666644

II aacckknnoowwlleeddggee tthhaatt II hhaavvee rreecceeiivveedd aanndd rreeaadd aa ccooppyy ooff tthhee PPaarreenntt HHaannddbbooookk ffoorr
MMiiddddlleebbuurrgg EEaarrllyy EEdduuccaattiioonn CCeenntteerr.. II aaggrreeee ttoo ffoollllooww aallll ppoolliicciieess oouuttlliinneedd wwiitthhiinn tthhee
hhaannddbbooookk..

__________________________________________________________________________ ________________________________________________
SSiiggnnaattuurree ooff ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann DDaattee


