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MỞ CỬA TRỄ
11/2018
Kính gửi Cha mẹ và Người giám hộ:
Việc xem xét các quy trình vận chuyển học sinh bằng xe buýt của chúng tôi cho mùa đông đang tới gần đóng vai trò quan
trọng. Khi thời tiết khắc nghiệt, các Nhà Quản lý Hành chính Quận, các Quan chức Khu phố và Sở Giao thông Quận thảo
luận về sự an toàn của xe buýt đưa học sinh đến trường. Nếu xác định xe buýt không thể di chuyển an toàn, các trường sẽ
đóng cửa vào ngày hôm đó hoặc mở cửa trễ hai giờ nếu dự kiến sẽ cải thiện được điều kiện đường xá.
Xin lưu ý rằng, sau khi nhận được hướng dẫn từ Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở MA, Ngày Học Thay
Thế, có tên khác là “Blizzard Bags”, sẽ không được triển khai cho Năm học 2018-2019.
Thông báo về việc "Đóng cửa trường học" và "Mở cửa trễ hai giờ" do thời tiết khắc nghiệt sẽ được truyền đi theo các
kênh sau:
Trực tuyến – Trang Facebook của Học khu Khu vực Southwick-Tolland-Granville
Truyền hình: WWLP 22 News; Western Mass News CBS 3, ABC 40, Fox 6; NECN
Phát thanh – WTIC; WRCH; WHYN; WAQY
Connect Ed – Gọi điện thoại từ xa và Nhắn tin văn bản
*Để nhận các cuộc gọi từ xa và tin nhắn văn bản, vui lòng đảm bảo rằng trường học của con quý vị có thông tin
chính xác.
Các buổi mở cửa trễ chỉ được áp dụng nếu có đủ thời gian bố trí các con đường vận chuyển an toàn. Vui lòng tham khảo
bảng dưới đây để biết thời gian học sinh báo cáo với trường khi mở cửa trễ. Trường sẽ được miễn nhiệm vào thời gian
thông thường tại tất cả các trường học.
Trường
Trường Khu vực Southwick (7-12)
Trường Powder Mill (3-6)
Trường Woodland (K-2)
Mẫu giáo ½ ngày: buổi sáng
Mẫu giáo ½ ngày: buổi chiều
Mẫu giáo: Cả ngày

Mở cửa đúng giờ
7:35 sáng
8:15 sáng
9:00 sáng
9:00 sáng
12:30 chiều
9:00 sáng

Mở cửa trễ hai giờ
9:35 sáng
10:15 sáng
11:00 sáng
hủy
12:30 chiều
12:30 chiều

Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ xét thấy con mình không thể đi học an toàn do điều kiện thời tiết thì trẻ có thể ở nhà. Vui
lòng nộp giấy báo cho trường khi trẻ trở lại trường. Chúng tôi khuyên quý vị nên dọn sạch vỉa hè vì điều kiện trên vỉa hè
cũng ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh vào những ngày băng giá và có tuyết. Các khu phố sẽ dọn dẹp đường phố để
đảm bảo giao thông an toàn.
Quý vị cũng cần lưu ý rằng xe buýt có thể phải di chuyển chậm hơn vì vậy xe có thể đến bến trễ.
Đôi khi, các điều kiện nguy hiểm cũng ảnh hưởng đến một số tuyến phố riêng biệt. Trong trường hợp này, xe buýt có thể
không đến được điểm đón thông thường. Cha mẹ nên đưa con đến trường bằng các phương tiện khác nếu phương pháp đó
an toàn.
Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc tất cả các quyết định về vận chuyển học sinh. Lưu ý rằng sự an toàn của học sinh rất
quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của quý vị. Cám ơn quý vị đã dành thời gian xem xét.
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