
 

Cập nhật Thông tin: Các Lớp Học Tập Toàn Diện Từ Xa 
Sẽ Tiếp Tục Học Trong Khi Thời Tiết Xấu  
Ngày 13 Tháng 11 Năm 2020 
 
Kính gửi các Gia đình PPS, 
 
Tuyết rơi ở Cascades tuần này nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chúng ta đã bước vào thời điểm khi thời 
tiết khắc nghiệt trong năm rất có thể xảy ra. Chúng ta đã sẵn sàng cho những cơn bão mùa đông giống 
như mọi năm, mà còn phải làm việc trong một môi trường khác vì quy định của COVID-19 và đã buộc 
phải Học Tập Toàn diện Từ Xa (CDL). 
 
Học tập Toàn diện Từ xa, đa số các trường hợp, sẽ tiếp tục học trong khi thời tiết xấu mà trong những 
thời điểm bình thường có thể buộc chúng tôi phải đóng cửa các trường học và thông báo “ngày tuyết 
rơi.” Điều này sẽ cho phép chúng tôi duy trì các ngày giảng dạy bất cứ khi nào có thể. Sự an toàn của học 
sinh và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi; học tập từ xa có nghĩa là khả năng nguy hiểm 
di chuyển đến trường học trong mùa đông là không cần thiết. Trong trường hợp bị mất điện liên quan 
đến bão hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng việc học từ xa, chúng tôi sẽ chắc chắn rằng học sinh không bị 
khiển trách. 
 
Thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến các hoạt động tại trường học mà chúng tôi đang thực hiện trong khi 
CDL. Điều này bao gồm dịch vụ bữa ăn, giao bữa ăn, giữ trẻ tại các địa điểm trong PPS, tập luyện thể 
thao cho các học sinh trung học và bất kỳ hoạt động nào khác tại chỗ. Chúng tôi sẽ tuân theo các quy 
trình thời tiết xấu để quyết định xem những hoạt động đó có thể tiếp tục hay không, và sẽ cập nhật 
thông tin cho quý vị qua nhiều cách, bao gồm các cuộc gọi điện thoại tự động, gởi email, nhắn tin, 
phương tiện truyền thông và trang web của chúng tôi (nhấn vào đây để tìm hiểu thêm các cách). 
 
Cám ơn quý vị. 
 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=142171&PageID=1
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