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WE EXPECT EXCELLENCE

WE INNOVATE

WE EMBRACE EQUITY

WE COLLABORATE

Thông tin khi thời tiết xấu
Cho Phụ huynh và Giám hộ khu học chánh Beaverton
Việc quyết định đóng hoặc mở cửa trể thường sẽ được gởi đến những phương tiện thông tin đại chúng và trên
mạng của toàn học khu, Facebook và Twitter trước 5:30 sáng và tin nhắn qua SchoolMessenger, email hoặc
điện thoại (tuỳ vào lựa chọn).
Chúng tôi luôn khuyến khích gia đình có các quyết định đưa đón hay cho học sinh đến trường tuỳ vào điều kiện
thời tiết, di chuyển an toàn và địa điểm nhà ở.
Khi tất cả trường học trong học khu và những cơ sở đóng cửa
Ø Tất cả hoạt động/sự kiện cho ban ngày và buổi tối đều được huỷ bỏ.
Khi trường mở cửa trể 2 tiếng và các tuyến xe buýt di chuyển theo lộ trình khác thường ngày (snow route)
Ø Trường sẽ mở cửa trể hai tiếng so với thường lệ.
Ø Các lớp/chương trình sau đây sẽ được huỷ bỏ:
o AM early intervention
o AM Preschool Classes
o AM Health Careers & Auto Program
Ø Chương trình Terra Nova sẽ được huỷ bỏ cả ngày.
Ø Sẽ không có xe buýt đưa đón cho các trường tiểu học Bonny Slope, Nancy Ryles và Sato.
Ø Sẽ không có xe buýt cho học sinh của McKinney-Vento sống bên ngoài học khu.
Khi trường mở cửa đúng giờ và xe buýt chạy theo lộ trình khác ngày thường (snow routes)
Ø Trường học sẽ mở cửa như thường lệ.
Ø Sẽ không có xe buýt đưa đón cho các trường tiểu học Bonny Slope, Nancy Ryles và Sato.
Ø Chương trình Terra Nova sẽ được huỷ bỏ cả ngày.
Ø Nếu như dự báo thời tiết sẽ chuyển xấu trong ngày, học khu sẽ thay đổi các tuyến xe buýt thường ngày
qua snow routes khi tan trường.
Khi cho tan trường sớm/đóng cửa trường do điều kiện thời tiết
Ø Chúng tôi khuyến khích phụ huynh nên vào trang mạng của BSD, SchoolMessenger và các đài tin tức
địa phương để biết thêm thông tin.
Ø Mọi hoạt động/sự kiện ban ngày và tối sẽ được huỷ bỏ.
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