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Thông tin quan trọng về sự thay thế cho những ngày 
trời tuyết  
Kính gởi Phụ Huynh PPS, 

Với hy vọng thời tiết khắc nghiệt của mùa đông trong niên học này đã qua, chúng tôi muốn liên lạc 
với quí vị về những ngày thay thế cho những ngày nghỉ học vì trời tuyết. Chúng tôi nghĩ rằng rất 
quan trọng để được chia sẻ bản cập nhật với quí vị trước khi nghỉ Mùa Xuân (Spring Break). 

Chúng tôi có ba ngày để thay thế (ngày 10-12 tháng Sáu) được ghi trong lịch của khu học chánh, 
đó là những ngày có thể để sử dụng khi cần thiết. Chúng tôi sẽ sử dụng hai ngày trong số những 
ngày đó là ngày 10 và 11 tháng Sáu để thế cho những ngày nghỉ vì trời tuyết. Thêm hai ngày này 
vào cuối niên học cho phép chúng tôi khôi phục giờ giảng dạy đã bị mất vì thời tiết trong tháng 
Hai. 

Vì lịch trình tốt nghiệp của những học sinh lớp 12, chúng tôi đang làm việc để có giải pháp phục 
hồi những giờ giảng dạy cần thiết ở các trường trung học cấp 3 - chúng tôi sẽ cho các học sinh 
trung học và quí vị phụ huynh biết chi tiết ngay sau khi chúng tôi thực hiện được kế hoạch. 

Ngoài ra, chúng tôi đang theo dõi những điều Hiệp Hội Giáo Dục Oregon đã chỉ định vào ngày 8 
tháng Năm là “Ngày Hành Động” trong toàn tiểu bang, vì có thể bị ảnh hưởng bởi nhân sự mà bắt 
buộc  chúng tôi có thể phải đóng cửa trường vào ngày đó. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có ít nhất một số 
giáo viên ở vài khu học chánh sẽ vắng mặt để tham gia Ngày Hành Động ở Salem vào ngày 8 tháng 
Năm. Nếu dự án vắng mặt của các giáo viên đạt đến điểm mà chúng tôi không thể cung cấp một 
ngày giảng dạy an toàn và có ý nghĩa cho học sinh, chúng tôi sẽ thông báo đóng cửa toàn khu học 
chánh  vào ngày 8 tháng Năm và sẽ thay thế ngày giảng dạy cho các lớp Mầm Non đến lớp 11 là 
ngày 12 tháng Sáu, và một kế hoạch thay thế cho những học sinh lớp 12. 
 
Trong khi thực hiện những quyết định này, chúng tôi cố gắng giữ nhu cầu của học sinh ở hàng đầu.  
Cám ơn quí vị về sự linh động và hiểu biết. 
 
Chúc quí vị một Kỳ Nghỉ Mùa Xuân an toàn, 
 
Dr. Yvonne Curtis 
Deputy Superintendent, Instruction and School Communities 
 

 

 


