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DROP OFF/DEJADA/POZOSTAWIANIE

BRENTWOOD DRIVE

To ensure the safety of all learners, please adhere to the
following parking regulations:
When using the front drop off and pick up lane at our main
entrance, please remain in your vehicle and pull forward
after your child has exited or entered the vehicle.
Be aware of City of Des Plaines regulations regarding
parking along curbs and in front of sidewalks as Des Plaines
Police may ticket for any violations. Be courteous of our
neighbors by keeping you vehicle out of and from blocking
the entrance of their driveways.

STAFF PARKING ONLY
SOLO EMPLEADOS
PARKING TYLKO DLA PRACOWNIKÓW

Although we expect all learners to remain on sidewalks
during arrival and dismissal, some learners and families walk
through the staff parking lot. Therefore, we do not allow
visitors to park in the staff parking lot.
Para garantizar la seguridad de los estudiantes, por favor
siga estas reglas de estacionamiento:
Cuando deje o recoja a su estudiante en la entrada principal
de la escuela, permanezca en su vehículo y muévase hacia
adelante tan pronto su estudiante entre o salga del carro.

BRENTWOOD
ELEMENTARY
SCHOOL

Siga las leyes de tránsito de Des Plaines acerca del
estacionamiento cerca de las banquetas (aceras) y las
entradas vehiculares de las residencias para evitar que la
policía le dé un boleto de infracción de tránsito. Sea cortés
con nuestros vecinos evitando estacionarse frente a la
entrada vehicular de sus hogares.
Aunque los estudiantes deben caminar por las banquetas
(aceras) al llegar y salir de la escuela, en ocasiones algunos
estudiantes y sus familias caminan por el estacionamiento de
los empleados. Por lo tanto, no se permite a los visitantes
estacionarse en los espacios designados para los
empleados.
Aby zapewnić bezpieczeństwo uczącym się i ich rodzinom,
proszę przestrzegać następujących zasad parkowania:

BUS LANE ONLY
SOLO AUTOBUSES
PAS RUCHU TYLKO DLA AUTOBUSÓW

DULLES ROAD

B R E N T WO O D E L E M E N TA R Y S C H O O L

DROPOFF & PARKING PLAN

Kiedy podczas pozostawiania lub odbierania dziecka
korzystasz z pasa przy wejściu głównym, proszę pozostań w
swoim pojeździe i podjedź do przodu, gdy dziecko już opuści
lub wsiądzie do twojego samochodu.
Postępuj zgodnie z przepisami ruchu drogowego City of Des
Plaines dotyczącymi parkowania wzdłuż krawężników i
chodników oraz podjazdów, gdyż policja Des Plaines może
wystawić mandat za wykroczenie. Bądź uprzejmy dla naszych
sąsiadów, nie parkując swojego pojazdu na ich drogach
wyjazdowych lub blokując wjazd do ich domów.
Mimo że oczekujemy od naszych wszystkich uczniów
pozostania na chodnikach podczas przyjazdu do szkoły i po
jej opuszczeniu, niektórzy uczniowie i rodzice idą przez
parking dla pracowników. Dlatego nie zezwalamy gościom na
parkowanie na parkingu pracowników.

