
Dear Echo Lake families, 
 
We are eager to support you with student registrations and other preparations for the upcoming 
school year, no matter what the school year ultimately looks like (those plans are still being 
made on a county level). For now, we want you to know that our school will have “in person” 
Office Hours from 8 a.m. to 3 p.m. every Monday through Thursday beginning Monday, July 
20.  For the purpose of ensuring the health and safety of all, we ask that you make an 
appointment to register a child for school (or to bring documents to complete a registration that 
was started online). Unfortunately, we will be unable to accept visits without an appointment. 
 
If you are a family who is new to the country, please contact the ESL Welcome Center (804-527-

4604 or tmdalmond@henrico.k12.va.us) to schedule your registration appointment.  We will assist 
you with the process using a translator to help complete the required documents.   
 
As a reminder, HCPS employees as well as visitors to schools are expected to wear a mask or 
facial covering when entering the building. When you visit to register your child, it is 
important that you bring and wear a mask or facial covering. 
 
As an additional safety and health measure, please visit without your child(ren), if possible. We 
will have additional opportunities for you and your child to see the school in late August and 
September. 
 
Again, please contact us so that you can make an appointment to register your child. 
Information about the registration process and needed forms and documentation can be found 
HERE. 
 
Thank you, and we hope that you and your family continue to have a safe and enjoyable 
summer! 
 

 

 

 

Queridas famílias da Escola Echo Lake Elementary School, 

 

Estamos ansiosos para auxiliá-los com as matrículas dos alunos e outros preparativos para o 

próximo ano letivo, independentemente de como vai ser o ano letivo (esses planos ainda estão 

sendo feitos a nível do County). Por agora, queremos que vocês saibam que nossa escola terá 

um horário de expediente "em pessoa" das 8h às 15h. de segunda a quinta-feira, começando 

na segunda-feira, dia 20 de Julho. Com o objetivo de garantir a saúde e a segurança de todos, 

solicitamos que você agende um horario para registrar sua criança na escola (ou para trazer 

documentos para concluir um registro iniciado on-line). Infelizmente, não poderemos aceitar 

visitas sem hora marcada. 

Se vocês são uma família recém chegada no país, entrem em contato com o ESL Welcome 

Center (804-527-4604 ou tmdalmond@henrico.k12.va.us) para agendar um horário de 

https://henricoschools.us/registration/


atendimento com fins de registro. Nós os auxiliaremos no processo de registro usando um 

tradutor em pessoa para os ajudar a preencher os documentos necessários. 

 

Como lembrete, espera-se que os funcionários do HCPS e os visitantes das escolas usem uma 

máscara ou cobertura facial ao entrar no prédio. Quando você vier para registrar seu filho, é 

importante que você traga e use uma máscara ou cobertura facial. 

 

Como medida adicional de segurança e saúde, pedimos se possivel não trazer o(s) seu (s) filho 

(s) quando visitar-nos. Teremos oportunidades adicionais para você e seu filho conhecerem a 

escola no final de agosto e setembro. 

 

Mais uma vez, entre em contato conosco para que você possa agendar um horário para fazer o 

registro de seu filho. Informações sobre o processo de registro e os formulários e 

documentação necessários podem ser encontrados AQUI. 

 

Obrigado e esperamos que você e sua família continuem tendo um verão agradável e seguro! 


