Pregatirea pentru Aminari si Inchideri pentru Anotimpul Iarna
8 Noiembrie, 2010

In timp ce noi speram ca iarna ca si anul trecut nu este in proiectul anului scolar 2010-11, noi
stim ca conditiile timpului advers sau alte urgente pot sa necesite ca scoala sa fie inchisa, cu
intirzieri sau eliberarea elevilor mai devreme. Daca schimbarea programului este necesar,
anunturile vor fi facute la radioul local si statiile de televiziune dupa ora 6
dimineata. Website BCS si Weather Hotline 255.5939 de asemenea va informa cu
informatia curenta despre inchiderea sau intirzieri la scoala. Aditional, Scolile din Regiunea
Buncombe va folosi sistemul de notificare pin telefon pentru a anunta parintii despre
schimbarile importante.
NOU! Managerul de contact va permite setari pentru notificare!
Datorita imbunatatirii sistemului de notificare prin telefon a scolii, parintii si angajatii in curind
vor putea personaliza care numere de telefoane sunt apelate si care este scopul, inclusiv alerta
despre vreme si chiar cereri pentru mesaje telefonice sau email. Verificati pentru mai multa
informatie care o sa vina in curind acasa cu elevul si afisata pe sit-urile scolii individuale si a
regiunii.
Zilele Potentiale de Completare pentru anul scolar 2010-11
Comitetul Calendarului Scolii pentru Scoliile din Regiunea Buncombe 2010-11 au identificat
posibile zile de completare pentru vremea rea in cadrul anului scolar 2010-11, inclusiv cinci zile
pe care ei le considera sa aiba mai putin impactul negativ. Fara ordine particulara, aceste zile
sunt
3
Ianuarie,
14
Februarie,
3
Martie,
8
Iunie
si
6
Iunie.
Noi speram ca nu o sa fie necesar dar doar in caz de urgenta, zilele potentiale de completare
includ 30 Mai Ziua Memoriala, 22 Aprilie Vinerea Mare, si trei zile din Vacanta de Primavara,
13,14,15 Aprilie. Daca va fi necesar sa programam mai multe zile de completare, parintii vor fi
rugati sa participe la revederea optiunilor pentru zile de completare. Parintii pot fi rugati pentru
optiunile lor cu privire la programarea acelor zile aditionale de completare si/sau a timpului
pentru a avea scoala Simbata si/sau a timpului pentru a adauga zile la sfirsitul calendarului
scolar.
INCHIDEREI SI AMINARI
Conditiile vremii sau alte urgente pot necesita inchiderea scolii, aminarea sau eliberarea elevilor
mai devreme. Daca schimbarea programului este necesar, anunturile vor fi facute la
radioul local si statiile de televiziune dupa ora 6 dimineata. Website BCS si Weather
Hotline 255.5939 de asemenea va informa cu informatia curenta despre inchiderea sau
intirzieri la scoala.
Anunturi
Daca anunturile nu sunt afisate pe websit-ul nostru sau anuntate la radiou sau televiziune,
autobuzurile Scolilor din Regiunea Buncombe vor avea ruta la programarea regulata si scolile
vor fi deschise la timpul regulat. Din cauza situatiei vremei rea unele arii pot fi inchise sau pot
avea aminari in timp ce alte arii neafectate vor raminea deschise. Daca mai mult de doua din
sase arii de prezenta sunt inchise, intregul sistem va fi inchis.

Inclement Weather
Moldovan

Dragi Parinti
Aceasta este o informative foarte importanta despre polita de asigurare a vremii periculoase
de iarna a Scolilor din Buncombe County.
Daca va treziti de dimineata si afara este zapada sau gheata pe pamint, puneti radioul pe 570 AM sau
televizorul pe sterile WLOS-13 (NU sunati soala!). Din cauza vremii veti auzi una din urmatoarele
anunturi:
Buncombe County Schools are Closed: Scoala va fi anulata pe ziua respective (dute inapoi in
pat!). Aceasta se intimpla cind drumurile par periculoase pentru traffic si vremea rea poate
continua toata ziua.
Two Hour Delay: Scoala incepe exact cu doua ore mai tirziu decit programul normal.
Autobusurile vor sosi cu doua ore mai tirziudecit normal (se pot intimpla mici intirzieri, asta
depinde de conditiile drumurilor). Parintii care aduc copii cu masina la scoala sunt rugati sa vina
tot cu doua ore mai tirziu decat normal. Asta se intimpla cind drumurile sunt periculoase ca sa se
circule pee le, dar dupa cateva ore cu soare gheata va fi topita.
No buses on Icy Roads: Asta inseamna ca drumurile principale si soselele importante sunt
curate si neprimejdioase dar celelalte drumuri sunt tot periculoase (mai ales la inaltime/pe
munti). Daca drumul dvs. este acoperit cu gheata autobusul nu va merge pe el. Dvs. puteti sa
conduceti copilul pe jossau cu masina la statia de autobusscolar cel mai apropiat, unde nu este
gheata pe drum.
Daca vremea se schimba in rau dup ace copilul dvs. a plecal la scoala, ascultati iarasi sterile de la radiou
sau de la televizor pentru urmatoarele anunturi:
Early dismissal: Scolile vor fi inchise mai devreme, in acest caz elevii se pot duce acasainainte
ca drumurile sa devina periculoase. Dvs. ascultati sterile ca asa aflati ORA la care scoala se
inchide. Va rugam sa completati partea de mai jos ca sa stim la scoala ce sa facem cu copilul
dvs. in cazul in care trebuie sa mergem acasa mai devreme.
(taiati, completati si returnati partea de jos la scoala, de la copilul dvs.)

Numele Copilului: ___________________________________________
Daca scoala se inchide mai devreme din cauza vremii… (marcati una)
____Copilul meu va calatori cu autobusul #_____________ACASA.
____Copilul meu va calatori cu autobusul #_____________la ________________________
____O sa iau copilul meu de la scoala.
____Altcineva va lua copilul meu de la scoala. (Trebuie sa listati pe liniile de mao jos cine va avea
permis sa ia copilul dvs. de la scoala in caest caz):
Semnatura Parintelui______________________Data(luna)________(ziua)_______

