2020-21 Bản tin Thời tiết
Kính gửi các Gia đình thuộc BCS:
Mùa đông đang sắp đến với chúng ta, và năm nay, những ngày tuyết rơi đối với các trường học của
Hạt Buncombe sẽ khác nhiều. Trước đây, khi thời tiết khắc nghiệt xảy ra thì học sinh ở nhà và không đi
học. Ngày nghỉ học đó sẽ được tính bù vào cuối năm.
Năm nay, những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất sẽ là những ngày học tập độc lập / từ xa, giống như
lịch học của chúng tôi vào các thứ Tư hàng tuần. Các học sinh nhóm A, B và C của chúng tôi sẽ được
giao trước bài tập ở trường để việc học của các em có thể tiếp tục. Vì vậy, khi trường học đóng cửa do
thời tiết khắc nghiệt, trường học quận sẽ quyết định xem ngày đó sẽ được tính là ngày làm việc tùy
chọn của giáo viên / ngày học tập từ xa HAY là ngày nghỉ phép năm. Nếu ngày đó được tính là ngày
nghỉ phép năm, nhân viên sẽ không làm việc và học sinh cũng sẽ không tham gia học tập từ xa. Trong
trường hợp này, ngày nghỉ đó được tính là ngày làm việc tuỳ chọn của giáo viên, học sinh sẽ phải
tham gia vào quá trình học tập từ xa một cách độc lập theo cách của riêng mình. * Nếu sự gián đoạn
đáng kể khiến học sinh không thể hoàn thành bài tập vào ngày hôm đó, các em sẽ có 5 ngày để hoàn
thành nốt.
Kế hoạch này sẽ đảm bảo chúng ta có thể giảng dạy đủ số giờ giảng dạy yêu cầu và cần thiết trong
năm học đồng thời sẽ giảm việc phải học bù thêm các ngày học vào cuối năm học.
Vì đây là một quy trình mới do vậy điều quan trọng hơn cả là quý vị phụ huynh cần kiểm tra và cập
nhật lại thông tin liên hệ của gia đình mình một cách chính xác nhất trên PowerSchool. Ngoài ra, quý vị
cũng nên tải ứng dụng BCS và đồng ý nhận thông báo nếu có. Ứng dụng của chúng tôi là cách nhanh
nhất để truyền đạt thông tin về thời tiết và an toàn tới các phụ huynh và học sinh.
Cảm ơn quý vị đã tiếp tục kiên nhẫn và hợp tác với chúng tôi trong quá trình triển khai một năm học kỳ
lạ này!
Một số các chi tiết thông tin quan trọng dưới đây:
Thông tin về đóng cửa trường học luôn có sẵn ở các nguồn sau, bao gồm:
• BCS app, có sẵn trên hệ điều hành Android và Apple;
• Phương tiện truyền thông địa phương (tivi và đài);
• Trang web buncombeschools.org;
• Đường dây nóng về thông tin thời tiết của BCS (tiếng Anh): 828-255-5939;
• Đường dây nóng về thông tin thời tiết của BCS (tiếng Tây Ban Nha): 828-255-5948;
• Mạng xã hội (VD. Facebook, Twitter, và 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.
Có các thông báo khác nhau có thể được thông báo do thời tiết khắc nghiệt và việc hủy ngày
học. Bao gồm các:
MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC MUỘN:
Nếu có mở cửa trường học muộn, các học sinh học từ xa cũng sẽ bắt đầu ngày học của mình
cùng thời gian với các bạn học tại lớp.
VỀ SỚM:
Trong trường hợp phải đóng cửa trường học ngay sau khi ngày học vừa mới bắt đầu, các nỗ lực sẽ
được thực hiện để thông báo ngay tới phụ huynh về việc tan học sớm và sẽ đề cập cụ thể sẽ tan học
sớm hơn bao nhiêu giờ. Ví dụ: “BCS sẽ cho các học sinh về sớm trước 2 tiếng”. Điều này sẽ cho phép
xe buýt có thể trả học sinh về nhà theo giờ đã thông báo.
ĐÓNG CỬA Ở MỨC ĐỘ QUẬN:
Các trường học quận A.C. Reynolds và T.C. Roberson mở cửa và đóng cửa đồng thời do có sự kết
hợp với trường trung học cơ sở Cane Creek Middle School (CCMS).
Các trường thay thế sau đây sẽ liên kết với các trường trong quận tương ứng để thống nhất về việc
mở và đóng cửa:
Nếu một trường học quận đóng cửa, tất cả học sinh cư trú thuộc quận đó cũng sẽ không đi học, bao
gồm cả những học sinh đang đi học Trung học Cộng đồng (CHS), Chương trình Giáo dục Tiến bộ
(PEP), Học viện Khám phá Nesbitt và các lớp học trị liệu tại Woodfin, trường trung học cơ sở Owen
Middle, và CHS.
Riêng đối với Trường Cao đẳng Mầm non / Trung cấp, học sinh sẽ không cần báo cáo với trường nếu
như tất cả trường học trong khu vực nơi ở của các em đóng cửa hoặc Trường Cao đẳng Cộng đồng
Kỹ thuật A.B cũng phải đóng cửa.
• Trường THPT Cộng đồng (Community High School) /PASS và các lớp học trị liệu tại Owen Middle
(Owen)
• Chương trình Oasis tại Woodfin (Erwin)
• Chương trình giáo dục tiến bộ - Progressive Education Program (Roberson)
• Trường Cao đẳng Mầm non / Trung cấp hạt Buncombe (AB-Tech Community College)
• Học viện khám phá Nesbitt (Nesbitt Discovery Academy) (Erwin)
Hệ thống Trường học Hạt Buncombe đã đề ra kế hoạch mở và đóng cửa các trường học trên cơ sở
từng quận khi hoàn cảnh cho phép đưa ra quyết định như vậy. Nếu hơn hai trong sáu quận đóng
cửa, toàn bộ hệ thống trường học sẽ đóng cửa.

NHỮNG NGÀY HỌC BÙ:
Bằng cách biến những ngày thời tiết khắc nghiệt thành những ngày học có hướng dẫn ngay khi có thể,
chúng tôi hy vọng sẽ giảm số ngày học bù trong năm. Tuy nhiên, nếu cần học bù thêm ngày, chúng tôi
có thể kéo dài năm học hoặc sắp xếp lịch học vào Thứ Bảy. Lịch sửa đổi sẽ được đăng trên trang web
của Trường học Hạt Buncombe.

