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Thá ng Mười nam 2016
Than gởi Quý́ Phụ huýnh/Người Giá m hộ:
Mù a củ a thời tiế t gaý go đế n gà n. Hã ý vui lò ng chuả n bị để ý́ đế n những thực hà nh đó i với thời tiế t khá c
nghiệ t củ a Hệ Trường Cong Quạ n Princê William (tiế ng Anh: Princê William Countý Public Schools, viế t tá t
tiế ng Anh là PWCS), và trang bị cho bạ n với ứng dụ ng cho di đọ ng mới phá t hà nh củ a nam 2016 MýPWCS.
Khi có tuýế t, đá , hoạ c lạ nh gaý nguý hiể m trên đường đi và cá c tình trạ ng khong an toà n cho việ c đi lạ i, cá c
trường học có thể mở trễ, đóng cửa sớm, hoặc ngaý cả đó ng cửa cả ngày. Những quyết định nàý được thực
hiện dựa trên cá c điều kiện củ a toà n quạ n và dự báo thời tiết để bả o đả m an toà n cho tá t cả cá c họ c sinh,
nhan viên, và những người dan thường trú trong phạ m vi ngang qua hơn 350 dạ m vuong. Điề u nà ý có
nghĩa là việ c đó ng cửa có thể xả ý ra khi đạ c biệ t cá c điề u kiệ n dường như là xá u ngaý trong khu vực củ a
quý́ vị. Trá i lạ i, cá c trường học có thể mở khi bạ n xêm như cá c đường xá địa phương và vỉa hề là khong an
toà n để đi. Nế u điề u đó xã ý ra, bạ n chọ n có quýế t định khong gửi con quý́ vị đến trường. Cá c êm họ c sinh
sễ nhạ n được miễ n thứ cho sự vá ng mạ t. Họ sễ khong bị phạ t về việ c họ c tạ p, nhưng phả i là m bù cho tá t cả
bà i tạ p.
Cá c đọ i giao thong vận tải củ a PWCS xá c định an toà n đi lạ i bà ng cá ch thêo dõ i cá c tình trạ ng điề u kiệ n và
lá i cả hai con đường chính và từ xa ngang qua quận. Họ cũ ng xêm xế t ý́ kiế n cung cá p từ cảnh sát, cục bọ
vận tải củ a tiể u bang Virginia, và cá c ýế u tó dự bá o thời tiế t trước khi đi đến một quyết định. An toàn luôn
là ưu tiên hàng đầu. Chú ng toi có gá ng có quýế t định cà ng sớm cà ng tó t có thể trong quá trình cá c điề u kiệ n
tình trạ ng thời tiế t thaý đỏ i, và có gá ng thong bá o quýế t định và o khoả ng giữa 5:00 và 5:30 giờ sá ng, qua
nhiề u cá ch:








Trên Trực tuyến: Xêm xế t pwcs.êdu và /hoạ c bá t ký̀ trang mạ ng nà o. Thong bá o thời tiế t sễ xuá t
hiệ n trong cá c khung bọ c lên khi cá c trang mạ ng được mở ra. Nế u trang mạ ng đã mở ra, hã ý mới lạ i
trình duýệ t củ a bạ n bà ng cá ch á n và o nú t “F5” ̣để có được thong bá o mới nhá t. Cá c tin nhá n sễ bà ng
Anh ngữ với mọ t liên kế t “Wêathêr Noticê” đế n cá c van bả n dịch thuạ t;
Phương tiện Truyền thông Xã hội: Hã ý nhá n nú t “Likê” trên trang Facêbook tạ i
facêbook.com/PWCSNêws hoạ c theo trên Twitter, twitter.com/pwcsnews;
Đài truyền thanh địa phương và các đài truyền hình: Thong tin đó ng và trì hưỡn được lạ p đi lạ p
lạ i thường xuýên;
PWCS-TV: Hã ý xêm kênh 18 củ a Comcast và kênh 36 củ a Vêrizon/FiOS;
Điện thoại: Hã ý gọ i cho đường daý thong tin PWCS tạ i 703.791.2776 và nhá n chọ n lựa 3; và /hoạ c
Ứng dụng Di động MyPWCS: Hã ý nhạ n thong cá o trực tiế p trên thiế t bị cà m taý củ a quý́ vị. Đà u
tiên, hã ý tiêu hũ ý cá c bả n củ , rò i tả i ứng dụ ng di đọ ng củ a nam 2016 bà ng cá ch tìm kiế m “PWCS”
trên cá c tiệ m Ứng dụ ng thuọ c iOS và Android.

Để có thêm thong tin, nạ p và o pwcs.êdu Nhá n và o “About Us,” rò i “Closings, Dêlaýs, and Emêrgênciês.”

DR. STEVEN L. WALTS

Superintendent of Schools
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Đoi khi, hoã n trì mở cửa trường để cho bớt lưu thong đi lạ i hoạ c cá c tình trạ ng đường nguý hiể m trở nên khá hơn
trước khi trường có thể mở. Tuý nhiên, nế u cá c tình trạ ng trở nên xá u mọ t cá ch khong ngờ, mọ t quýế t định đóng
cửa vã n có thể có .
Khi thời tiế t xá u xã ý ra hoạ c tệ hơn sau khi trường bá t đà u, đó ng cửa sớm có thể là điề u cà n thiế t củ a trường. Hã ý
ký̀ vọ ng rà ng sễ có cá c thong bá o “Tá t cả trong Hệ trường Cong Quạ n Princê William sễ đó ng mọ t tiế ng đò ng hò
(hoạ c hai giờ) sớm hơn hom naý,” tù ý thêo cá c tình trạ ng cá c điề u kiệ n. Đó ng cửa sớm thường có nghĩa là tá t cả
cá c hoạ t đọ ng họ c sinh sau giờ họ c, cá c hoạ t đọ ng thể thao, cá c lớp GED, và cá c lớp Giá o dụ c Người lớn đề u bị hũ ý
bỏ . Nhưng ngoạ i lệ có thể được thực hiệ n, vui lò ng thêo dõ i thư điệ n tử củ a quý́ vị và kiể m soá t trang mạ ng trường
củ a quý́ vị để có thong tin đạ c biệ t.
Sau đaý là mọ t và i điề u quan trọ ng khá c để biế t:


Khong đêm họ c sinh tới trường sớm trong khi có trì huỡn mở cửa trường, do nhan viên cũ ng có thể bị trễ .



Chỉ cụ thể cá c cá nhan được xá c nhạ n trên Thể Khả n cá p Họ c sinh (cù ng với phụ huýnh/người giá m họ và
anh chị êm) có thể đó n họ c sinh mà m non và tiể u họ c tạ i trạ m xê buý́ t. Hã ý chuã n bị khi trường đó ng cửa
sớm mọ t cá ch thình lình bà ng cá ch cạ p nhạ t cho tà i liệ u trường với cá c tên củ a ai đó được cho phế p đó n
khi quý́ vị khong thể đế n. Cá c họ c sinh mà m non và mã u giá o sễ được đêm lạ i trường nế u khong có cá
nhan nà o được chỉ định để đó n họ tạ i trạ m xê buý́ t.



Hã ý có mọ t hoạ ch định để họ c sinh tiể u họ c biế t phả i là m gì nế u họ về nhà trước khi bá t cứ ai ở đó để gạ p
họ . Cá c họ c sinh trung họ c cơ sở và phỏ thong cũ ng cà n phả i có hoạ ch định để bả o đả m an toà n củ a họ .



Vui lò ng khong gọ i điệ n thoạ i trường con quý́ vị hoạ c cá c van phò ng PWCS trong lú c có khả n cá p về thời
tiế t. Hệ thó ng điệ n thoạ i củ a Hệ trường cà n được dù ng cho cá c vá n đề hoạ t đọ ng và khả n cá p.



Nhan viên PWCS là m việ c hang saý để khu vực trường là nơi an toà n sau khi thời tiế t khá c nghiệ t. Bạn có
thể hõ trợ bằng cách đảm bảo vỉa hè khu phố, cá c đường đi bộ, và cá c điểm dừng xe buý́ t củ a bạ n được
sạch sể để họ c sinh sẽ có một nơi an toàn đi lại và chờ đợi, và xe buýt sẽ có một con đường tó t sạ ch sễ để
đó n rước cá c trể êm một cách an toàn.



Hã ý xêm cá c hướng dã n đạ c biệ t kề m thêo liên quan đế n cá c dịch vụ Cham só c Trể êm ở Tuỏ i Đi họ c (tiế ng
Anh: School Agê Child Carê, viế t tá t tiế ng Anh là SACC) và họ c sinh Thế hệ Tới (Nêxt Gênêration), và họ c
sinh Mà m non.

Hã ý nhớ rà ng, quýế t định thực hiệ n về thaý đỏ i lịch trình họ c khong bao giờ là mọ t việ c được xêm nhệ .
Nếu qú ý vị có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thủ tục nà ý, xin vui lò ng liên lạ c đế n hiệu trưởng của trường con em
quý vị tham gia trước khi mùa thời tiết khắc nghiệt đế n.
Cảm ơn cho sự thong hiể u và hõ trợ khong ngừng củ a quý́ vị.
Chan thà nh,

Walts L. Steven
Tỏ ng Giá m Đốc Hệ Trường
Đính kề m
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Các hướng dẫn Đặc biệt cho chương trình Chăm sóc trẻ em ở tuổi Đi học (SACC) và cho Phụ
huynh/Người Giám hộ của Thế hệ Tới (Next Generation)


Yêu cầu quý vị hoàn thành và gửi lại “Mẫu Thời tiết Khắc nghiệt” trong đó nêu ra thế nào con
quý vị sẽ rời khi trường tan trong trường hợp SACC và Next Generation không có mở. Tấ̀ t cả
mẫu đơn phải nên gửi đến nhân viên tại khu vực SACC hoặc Next Generation.



Nếu các trường đóng cửa trong ngày, chương trình SACC và Next Generation cũng đóng.



Khi PWCS mở hai tiếng đồng hồ trễ, chương trình SACC sẽ mở hai tiếng đồng hồ trễ.



Khi các trường đóng cửa sớm, các chương trình sau trường tan SACC và Next Generation
không có mở.



Khi tất cả các hoạt động sau trường tan và buổi chiều bị hủy bỏ, các chương trình SACC và
Next Generation đóng lúc 5 giờ chiều.



Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì, hãy liên lạc viên giám thị của SACC và Next Generation tại
703.791.8844.

Các Hướng dẫn Đặt biệt cho Phụ huynh/Người Giám hộ của lớp Mầm non
Khi có thông báo hai tiếng đồng hồ trì hoãn mở cửa trường, điều nầy tự động thay đổi lịch trình của lớp
mầm non. Phụ huynh/người giám hộ nên xem lại lịch trình sau đây:
Trì hoãn Mở Trễ Hai tiếng


Học sinh mầm non buổi sáng và trọn ngày nên chắc rằng xe buýt sẽ đến hai tiếng đồng hồ trễ
hơn thường lệ.



Học sinh mầm non buổi sáng và trọn ngày trong nhóm đi bộ tới trường học nên đến trường
hai tiếng đồng hồ trễ hơn lịch trình thường xuyên.



Chỉ học sinh mầm non buổi sáng được rời trường một tiếng đồng hồ trễ hơn lịch trình thường
xuyên. Học sinh mầm non học trọn ngày sẽ rời trường theo lịch trình thường lệ.



Xe buýt của học sinh mầm non buổi chiều sẽ đến trễ hơn thường lệ một tiếng đồng và sẽ
được cho về theo lịch trình thường lệ.

Đóng cửa Sớm hơn Một tiếng đồng hồ
Học sinh mầm non lớp sáng và trọn ngày sẽ được cho về một tiếng đồng hồ sớm hơn lịch trình thường
lệ. Sẽ không có lớp mầm non buổi chiều.
Đóng cửa Sớm hơn Hai tiếng đồng hồ
Các em học sinh mầm non lớp học sáng và trọn ngày sẽ được cho về ai tiếng đồng hồ sớm hơn lịch
trình thường lệ. Sẽ không có lớp mầm non buổi chiều.

