
 
 
October 15, 2018 
 
Dear Parents, 
  
As part of our ongoing effort to keep an open line of communication with our parents, I would like to take a                      
moment to share some information with you regarding a reported stranger incident.  
  
This past weekend, two Bryant students were approached by an older man driving a gray or silver sedan                  
at the corner of Outer Drive and Cherry Hill streets. He told them to get into his car because his parents                     
wanted him to take them home. Both students ran away from the area, went straight home and reported                  
the incident to their parents. The police were notified immediately and a police report has been filed.                 
Unfortunately, they have not been able to locate the man. 
  
Although this was a disturbing occurrence, no one was physically harmed and the students responded in                
the proper manner and reported the incident to both their parents. The police will increase patrols around                 
the neighborhood during the school day in an effort to keep our community safe. 
  
These types of incidents seem to occur more often at the beginning of the school year and then again in                    
the spring. However, an incident like this one can occur at any time and in any place. Please use this as                     
an opportunity to discuss with your child how to be safe on the way to and from school. Here are a few                      
helpful reminders: 
  

● Never talk to a stranger. 
● Never get into a car with a stranger. 
● Never talk to a stranger who is looking for his/her lost pet. 
● Children should walk to and from school with other children. 
● Always report suspicious characters to parents, teachers and the police. 
● If approached by a stranger, tell an adult. 

  
We pride ourselves on creating a safe environment for your children. By working together and keeping an                 
open line of communication, we can ensure that our children will remain safe going to, coming home and                  
attending school.  
  
Sincerely, 
 
 
Mr. Denison 
Principal 
 

 



 15 تشرین األول / أكتوبر 2018
  

 األهالي األعزاء،
  

 كجزء من جهدنا المستمر للحفاظ على خط اتصال مفتوح مع األهالي، أود أن أتوقف لحظة لمشاركة بعض المعلومات معكم
 بخصوص حادث غریب تم اإلبالغ عنه.

 
 في نهایة األسبوع الماضي ، اقترب رجل من كبار السن یقود سیارة سید رمادیة أو فضیة في زاویة شارع أوریف درایف

 وشارع شیري هیل من طالبین من طالب براینت و طلب منهما الصعود إلى سیارته ألن والدیهما یریدان منه أن یأخذها إلى
 المنزل. هرب كِّال الطالبین من المنطقة ، وذهبا مباشرة إلى المنزل وأبلغا أولیاء أمورهم عن الحادث. تم إخطار الشرطة على

 الفور تقدیم شكوى إلى الشرطة. لسوء الحظ ، لم تتمكن الشرطة من  تحدید مكان الرجل.
 

 بالرغم من خطورة الحادثة ، إال أن أحد الطالب  لم یصب بأي أذى جسدًیا ، وتصرف الطالب بالطریقة المناسبة وابلغوا
 الحادث إلى أهالیهم . ستقوم الشرطة بزیادة الدوریات في جمیع أنحاء الحي خالل الیوم الدراسي في محاولة للحفاظ على

 مجتمعنا آمن.
 

 یبدو أن هذه األنواع من الحوادث غالبًا ما تحدث  في بدایة العام الدراسي و تعاود الظهور  مرة أخرى عند بدایة فصل الربیع
 . ومع ذلك ، یمكن لحادث كهذا أن یحدث في أي وقت وفي أي مكان. یرجى االستفادة من هذا األمر  لمناقشة  الموضوع مع

  أطفالكم و تذكیرهم بما الذي علیهم القیام به من أجل ضمان سالمتهم أثناء سیرهم من و إلى المدرسة.
 

  إلیكم بعض اإلرشادات المفیدة:
 ال تتحدث مع شخص غریب.●
 ال تصعد  سیارة مع شخص غریب.●
 ال تتحدث مع شخص غریب یبحث عن حیوانه األلیف المفقود.●
 یجب على األطفال المشي من وإلى المدرسة مع أطفال آخرین.●
  قم بإبالغ األهل و المعلمین و الشرطة عند االشتباه بأي شخص .●
  إذا اقترب منك أو خاطبك شخص غریب ، أخبر شخًصا بالًغا.●

 نحن نعتز بخلق بیئة تعلیمیة آمنة للطالب . من خالل العمل مًعا والحفاظ على خط اتصال مفتوح ، یمكننا أن نضمن
 أن سالمة أطفالنا ، وذهابهم و عودتهم  إلى المنزل بأمان.

 
 بإخالص،

 
 السید دینیسون

 المدیر
 
 


