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Các Thủ Tục Thời Tiết ÐÔNG 

Thời tiết mùa đông ở Kansas có thể mang lại các ngày 50 độ - hoặc nhiệt độ dưới đông lạnh, gió rét và 
điều kiện đi lại nguy hiểm. Sự an toàn của học sinh, các nhân viên và các phụ huynh là ưu tiên hàng 
đầu của chúng tôi trong mối đe dọa của các tình trạng thời tiết nguy hiểm. Hãy yên tâm rằng các kế 
hoạch khẩn cấp sẽ được thực hiện nếu có các tình trạng thời tiết xấu trong ngày học, hoặc nhắc nhở 

trường học đóng cửa. 

Những điểm nổi bật của các thủ tục an toàn thời tiết khẩn cấp được ghi chú ở đây.                                           
Muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo trang web của huyện tại www.usd259.org/weather. 

RA CHƠI BÊN NGOÀI TRONG 
NGÀY HỌC

Nếu trường hợp thời tiết đông quá lạnh trong ngày 
học, các quan chức huyện tham khảo nguồn thời 
tiết National Weather Service’’s Wind-Chill Factor 
http://weather.usd259.org/weather và tư vấn 
các hiệu trưởng trường học về sự phù hợp của việc 
ra chơi bên ngoài cho các giờ ra chơi hoặc các hoạt 
động thể dục.

Trong thời gian thời tiết xấu, các phụ huynh sẽ được thông 
báo qua một số kênh:
•   Parentlink– thông báo bằng điện thoại, e-mail và mo-

bile app 
•   Trang web của huyện– www.usd259.org
•   Truyền thông của huyện – Twitter (@wichitausd259)  

và Facebook (/wichitapublicschools)
•   Nguồn truyền thông địa phương

Quý Phụ huynh, thực hiện hai điều để giúp đảm bảo mình 
nhận thông tin khẩn cấp:
1.  Cập nhật thông tin liên lạc của mình trong ParentVUE,  

cổng thống thông tin phụ huynh tới thông tin học sinh,  
các lớp học và các điểm học. Thực hiện điều này trên   
mạng, hoặc qua trường học của con em. 

2.  Tải về mobile app của huyện (mobileapp.usd259.org), 
và theo dõi các thông báo của huyện. 

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về các thủ tục thời tiết hoặc 
các địa điểm trú ẩn ở trường con em mình, xin gặp hiệu 
trưởng của mình.

Việc quyết định về đóng cửa các trường học được dựa trên 
một số biến đổi bao gồm:
• Thực tế và được dự báo về tuyết rơi và đóng băng
• Khả năng của xe bus chuyên chở học sinh
• Ðánh giá về đường lộ và các tình trạng đường lộ thành 

phố
• Tình trạng năng lượng và sưởi ấm của các trường học.

Nếu điều kiện thời tiết mùa đông gây thiệt hại cho sự an toàn 
chung của các học sinh, một quyết định để hủy bỏ ngày học 
sẽ được thực hiện không trễ hơn 4:30 sáng trong buổi sáng 
của một ngày học. Căn cứ trên các điều kiện, huyên có thể 
chọn để thực hiện một quyết định vào đêm trước đó. 

Trong những ngày trường đang hoạt động nhưng điều kiện 
thời tiết xâu trong ngày học, đội ngũ thời tiết của huyển sẽ 
họp trong buổi chiều để quyết định về tình trạng của các hoạt 
động sau giờ học vào buổi tối. Sự quyết định được chia sẻ 
qua các kênh truyền thông tương tự được sử dụng để thực 
hiện một thông báo về việc trường đóng cửa. 

ÐỐI VỚI CÁC NHÂN VIÊN
Nếu một ngày học được hủy do thời tiết khắc nghiệt, 
phần đông các nhân viên sẽ vẫn được đòi hỏi để đi 
làm theo lịch trình làm việc của mình. Tổng giám thị 
có quyền tuyên bố một ngày tuyết và xác định, trên 
cơ bản hàng ngày, mà các nhóm làm việc/trả lương 
được đòi hỏi để đi làm. Sự quyết định của tổng giám 
thị sẽ thay thế bất kỳ những thư báo hoặc những lệ 
thường trước đó.

Các nhân viên sẽ nhận các hướng dẫn về việc làm và 
báo cáo cụ thể qua hệ thống e-mail của huyện, và 
đồng thời qua Parentlink, phương tiện trường thông, 
trang web của huyện và các kênh truyền thông. Một 
số nhân viên với các vai trò khẩn cấp duy nhất sẽ 
được liên lạc bởi nhân viên giám sát trực tiếp của họ. 

Trường Ðóng Cửa
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