Thay đổi quan trọng về Chính sách nghỉ học

14 tháng 12, 2020
Xin chào các gia đình Lowell Public Schools,
Dự báo vào cuối tuần này, thời tiết mùa đông sẽ đến, chúng tôi muốn liên hệ với cộng
đồng LPS và chia sẻ với quý vị về thay đổi Chính sách nghỉ học cho năm học này.
Trước đây, nếu có thời tiết khắc nghiệt, chúng ta có các lựa chọn bắt đầu ngày học
muộn hơn hoặc nghỉ học và có “ngày tuyết rơi”. Gần đây, hội đồng nhà trường đã phê
duyệt thêm lựa chọn thứ ba “Ngày học từ xa hoàn toàn” vào chính sách hiện hành đến
30 tháng 6, 2021.
Lựa chọn mới này cho chúng ta linh hoạt hơn. Thay vì có một ngày tuyết rơi truyền
thống, nếu các tòa nhà phải đóng cửa do thời tiết mùa đông, giờ đây có thể có một
ngày học từ xa, sẽ được tính vào số ngày học bắt buộc.
Quyết định có Ngày học từ xa hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến tất cả học sinh, bất kể bình
thường học trực tiếp hay từ xa. Các tòa nhà trường học sẽ đóng cửa vào Ngày học từ
xa hoàn toàn, và học tập sẽ diễn ra tại nhà tất cả học sinh. Nhân viên nhà trường sẽ
cung cấp cho học sinh thêm thông tin về kỳ vọng học tập trong Ngày học từ xa hoàn
toàn do thời tiết khắc nghiệt.
Khi các tòa nhà trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt, kể cả vào Ngày học từ xa
hoàn toàn, các điểm nhận bữa ăn mang đi cũng sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, trong trường
hợp có thể dự đoán trước giông bão, học sinh có thể nhận thêm bữa ăn tại các điểm
nhận ngày hôm trước. Chúng tôi sẽ thông báo điều này với gia đình trước thời hạn.
Chúng tôi sẽ thông báo Ngày học từ xa hoàn toàn (không đến trường hoặc mở cửa
trường học muộn hơn) qua điện thoại, email, trang web LPS và phương tiện truyền
thông xã hội của LPS. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ tin tức này với đài truyền hình và phát
thanh địa phương.
Cảm ơn quý vị đã không ngừng hỗ trợ và hợp tác trong suốt năm học này.

