Memo meteo 2020-21
Bună ziua, Familii BCS:
Sezonul de iarnă este aproape de noi, iar anul acesta, zilele de zăpadă vor arăta mult mai diferit pentru
școlile din județul Buncombe. În trecut, o zi cu vreme nefavorabilă însemna că elevii rămâneau acasă și
nu mergeau la școală. Acea zi de învățare pierdută era recuperată mai târziu în acel an.
Anul acesta cele mai multe din zile cu vreme aspră, vor fi zile de învățare independentă / la distanță, la
fel ca programul nostru de miercuri. Elevii noștri din grupele A, B și C vor avea de predat lucrări
școlare, astfel încât învățarea lor să poată continua. Deci, când școala este închisă pentru elevi din
cauza vremii nefavorabile, județul școlar va decide dacă va fi o zi opțională de lucru a profesorului / o zi
de învățare la distanță SAU o zi de concediu anual. În cazul în care ziua este considerată o zi de
concediu anual, personalul nu se va prezenta la locul de muncă și elevii nu vor fi așteptați să fie
prezenți la învățarea la distanță. În cazul unei zile de lucru opționale a cadrelor didactice, se așteaptă
ca elevii să participe la învățarea la distanță în mod independent, în propriul ritm. * Dacă întreruperile
semnificative îi împiedică pe elevi să finalizeze sarcini în acea zi, vor avea la dispoziție 5 zile pentru a
finisa lucrarea.
Acest plan ne va asigura livrarea orelor de instruire necesare și foarte necesare anul acesta și vom
reduce necesitatea de a adăuga zile de școală la sfârșitul anului.
Deoarece aceasta va fi o nouă procedură, este mai important ca niciodată ca informațiile dvs. de
contact corecte să fie actualizate în PowerSchool. De asemenea, sunteți invitat să descărcați aplicația
BCS și să acceptați notificările push. Aplicația noastră este cel mai rapid mod de a comunica
informațiile despre vreme și siguranță.
Vă mulțumim pentru răbdarea și bunăvoința dvs., pe măsură ce continuăm să parcurgem împreună
acest an școlar ciudat!
Mai multe detalii importante sunt mai jos:
Informațiile privind închiderea școlilor sunt disponibile din mai multe surse. Acestea includ:
• Aplicația BCS, care este disponibilă în magazinul Android sau Apple pentru notificări push;
• Mass-media locale (televiziune și radio);
• Site-ul județului școlar (buncombeschools.org);
• Linia de asistență a informațiilor meteo BCS (engleză): 828-255-5939;
• Linia directă de informare a vremii BCS (spaniolă): 828-255-5948;
• Rețele sociale (de exemplu, Facebook, Twitter și Instagram);

Employees who have recently changed phone numbers, please visit
www.buncombeschools.org/change and follow the steps in updating your information. After one week,
text the letter Y to 67587 from your registered cell phone to enable district text messages.
Există o varietate de anunțuri care pot fi făcute din cauza întârzierilor meteo și a anulărilor.
Acestea includ:
DESCHIDEREA ÎNTÂRZIATĂ:
Dacă e posibilă o întârziere, elevii îndepărtați își vor începe ziua cu întârziere ca și colegii lor de
clasă.
ELIBERARE DEVREME:
În cazul în care închiderile au loc odată cu începerea zilei școlare, vor fi depuse eforturi pentru a
anunța despre eliberare în ceea ce privește cu câte ore mai devreme vor fi eliberate școlile. De
exemplu, „BCS va demite cu 2 ore mai devreme”. Acest lucru va permite timp de eliberare eșalonată a
autobuzului.
ÎNCHIDEREA JUDEȚULUI:
Județele A.C Reynolds și T.C.Roberson se deschid și se închid simultan datorită prezenței combinate
la Cane Creek Middle School (CCMS).
Următoarele școli alternative se vor alinia cu județele respective în ceea ce privește deschiderile și
închiderile:
Dacă un județ școlar este închis, acesta va fi închis pentru toți elevii care locuiesc în județul respectiv,
inclusiv pentru cei care fac naveta la Liceul Comunitar (CHS), Programul de educație progresivă (PEP),
Academia Nesbitt Discovery și sălile terapeutice de la Woodfin, Școala medie Owen și CHS.
Specific colegiului devreme / mediu, elevii nu se vor prezenta la școală, dacă școala lor de bază sau
Colegiul Comunitar A.B. Tech sunt închise.
• Liceul comunitar / PASS și Clasa terapeutică a Școlii Medii Owen (Owen)
• Programul Oasis @ Woodfin (Erwin)
• Programul de educație progresivă (Roberson)
• Colegii devreme și medii ale județului Buncombe (AB-Tech Community College)
• Academia Nesbitt Discovery(Erwin)
Sistemul școlar din județul Buncombe a conceput un plan pentru deschiderea și închiderea școlilor de
la un județ la altul când circumstanțele justifică o astfel de decizie. Dacă mai mult de două din cele șase
județe sunt închise, întregul sistem școlar se va închide.
ZILE DE RECUPERARE:

Transformând zilele cu vreme nefavorabilă în zile de instruire, atunci când este posibil, sperăm să
reducem nevoia zilelor de recuperare. Cu toate acestea, în cazul în care trebuie recuperate zile, putem
prelungi anul școlar sau programa școala de sâmbătă. Calendarele revizuite vor fi postate pe site-ul
web al școlilor din județul Buncombe.

