Thông tin dành cho Phụ huynh & Bảo trợ
KHI CÓ TÌNH TRẠNG THỜI TIẾT XẤU

Hướng dẫn khi tình trạng thời tiết xấu xảy ra
Dành cho Phụ huynh/Bảo trợ tại khu học chánh Beaverton
2017 - 2018
Thông thường những quyết định đóng hay mở cửa trường trể sẽ được thông báo trên các phương tiện truyền
thông và đăng trên mạng internet của Học khu, Facebook và Twitter trước 5:30 sáng.
Chúng tôi khuyến khích phụ huynh nên quyết định về việc có nên đưa đón hoặc cho con em đến trường sau
khi tự mình xem xét điều kiện thời tiết, đường xá trong khu vực mình ở.
Khi tất cả các cơ sở, trường học và văn phòng trong học khu đóng cửa
Ø Mọi hoạt động/sự kiện cho ban ngày và chiều tối sẽ được huỷ bỏ.
Khi các trường học mở cửa trể 2 tiếng
Ø Tất cả trường học sẽ mở cửa trể 2 tiếng so với thường lệ.
Ø Những lớp học sau đây sẽ được huỷ:
o Lớp early intervention sáng
o Lớp Preschool sáng
o Các lớp sáng về Health Careers, Auto Program và Terra Nova Program
Ø Xe đưa đón học sinh sẽ chạy tuyến snow routes (tuyến đường mỗi khi có tuyết).
Ø Các trường tiểu học Bonny Slope, Nancy Ryles và Sato sẽ không có xe buýt đưa rước.
Ø Đối với các học sinh của McKinney-Vento sống bên ngoài phạm vi học khu sẽ không có phương tiện
đưa đón.
Khi trường học mở bình thường và xe buýt chạy tuyến snow routes (tuyến đường khác khi có tuyết)
Ø Tất cả các trường học mở cửa bình thường.
Ø Sẽ không có phương tiện đưa đón cho các trường tiểu học Bonny Slope, Nancy Ryles và Sato
Ø Chương trình Terra Nova sẽ được huỷ.
Ø Nếu dự báo thời tiết dự đoán thời tiết trong ngày trong khu vực sẽ xấu đi, học khu sẽ thiết lập tuyến
snow routes cho việc tan trường vào buổi chiều.
Khi điều kiện thời tiết cần thiết cho việc đóng cửa trường
Ø Chúng tôi khuyên quý phụ huynh hãy vào trang mạng học khu Beaverton, School Messenger và truyền
thông địa phương để biết thêm thông tin chi tiết.
Ø Tất cả các hoạt động/sự kiện ban ngày và tối sẽ bị huỷ bỏ.
Thứ tư – Ngày tan trường sớm
Ø Học khu sẽ không có ngày thứ tư mở trể 2 tiếng. Học khu vẫn mở cửa bình thường với khả năng đóng
cửa sớm hay đóng nguyên ngày.
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