
W I C H I T A  P U B L I C  S C H O O L S

Mùa Đông
QUY TRÌNH  THỜI  TIẾT

Điểm nổi bật của quy trình an toàn thời tiết khẩn cấp của WPS được nêu ở đây. Để biết 
thêm chi tiết, hãy truy cập trang web của học khu tại www.usd259.org/weather.

RA CHƠI NGOÀI TRỜI TRONG NGÀY HỌC 
Nếu trường hợp thời tiết đông lạnh khắc nghiệt hoặc tình trạng nắng nóng khắc nghiệt diễn ra trong ngày học, 

các quan chức khu học chánh sẽ tham khảo nguồn Yếu tố Gió-Lạnh của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia tại 
www.usd259.org/weather và tư vấn cho các hiệu trưởng tòa nhà liệu có phù hợp để chơi ngoài trời trong giờ 

giải lao hoặc thực hiện các hoạt động thể dục hay không.

Trường Công Lập Wichita thường không đưa ra thông 
báo rằng trường vẫn hoạt động trong thời tiết mùa 
đông, mà chỉ thông báo khi trường hoặc các hoạt động 
bị hủy bỏ. Nếu không có thông báo, điều này có nghĩa 
là trường đang hoạt động. 

Trong thời gian thời tiết xấu, phụ huynh sẽ được thông 
báo qua một số kênh:

• ParentLink – thông báo bằng điện thoại, e-mail, 
tin nhắn và thông báo trên mobile app
• Trang web của học khu - www.usd259.org
• Các phương tiện truyền thông của học khu –
Twitter(@wichitausd259), Facebook (/
wichitapublicschools) và Facebook tiếng Tây Ban 
Nha(/escuelaspublicasdewichitausd259)
• WPS mobile app (cho iPhone hoặc Android) và 
theo dõi các thông báo của khu học chánh.
• Nguồn truyền thông địa phương

PHỤ HUYNH:
Để nhận các thông báo khẩn cấp, hãy đảm bảo thông 
tin liên lạc của mình được cập nhật trong ParentVUE 
bằng cách lên mạng hoặc liên lạc với trường con mình 
đang học.
Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về các quy trình thời tiết 
mùa đông hoặc các địa điểm trú ẩn ở trường con em 
mình, xin gặp hiệu trưởng.  

LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH
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Quyết định đóng cửa trường học dựa trên một
số yếu tố bao gồm:

• Lượng tuyết rơi và đóng băng dự kiến và thực tế
• Khả năng đưa đón học sinh của của đội xe bus
• Đánh giá tình trạng đường xá trong thành phố
• Tình trạng nguồn điện và nhiệt của các tòa nhà

Nếu điều kiện thời tiết mùa đông có khả năng gây nguy hiểm 
nhiều cho sự an toàn tổng thể của học sinh thì quyết định hủy 
bỏ ngày học sẽ được đưa ra không trễ hơn 4:30 sáng trong buổi 
sáng của ngày học. Căn cứ trên các điều kiện, khu học chánh có 
thể chọn đưa ra quyết định vào đêm trước đó. 

Vào những ngày trường đang hoạt động nhưng điều kiện thời 
tiết xấu đi trong ngày, đội thời tiết của học khu sẽ họp vào buổi 
chiều để quyết định tình trạng của các hoạt động sau giờ học và 
buổi tối.

Nếu tình trạng thời tiết mùa đông xảy ra trong khi trường đang 
học, việc tan học sớm sẽ chỉ xảy ra trong những điều kiện khắc 
nghiệt nhất.

TRƯỜNG ĐÓNG CỬA

Vietnamese/WPS Winter-Weather Statement 




