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Kính gửi Các Gia Đình, 

 

Với thời tiết lạnh hiện nay, tôi muốn nhân cơ hội này nhắc nhở quý vị về các bước chúng tôi sẽ thực 

hiện nhằm thông báo đến quý vị về việc nghỉ học hoặc mở cửa muộn hơn do thời tiết để cung cấp cho 

quý vị một chút kiến thức về tình huống dẫn đến quyết định đóng cửa trường học. 

 

Khi có dự báo thời tiết xấu, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách an toàn cộng đồng 

và công trình công cộng của Brookline để xác định có cho nghỉ học hoặc mở cửa muộn hơn hay không. 

Chúng tôi cùng phối hợp để cẩn thận quan sát dự báo thời tiết dựa theo thông tin từ Dịch Vụ Thời Tiết 

Quốc Gia. Nếu quy mô và cường độ của cơn bão được dự báo ở mức độ chắc chắn cao, chúng tôi sẽ 

đưa ra quyết định cho nghỉ học trước 8:00 giờ tối của ngày hôm trước. Nếu dự báo thời tiết ít chắc 

chắn hơn, chúng tôi sẽ chờ và đưa ra quyết định (nếu có) vào sáng hôm sau, không muộn hơn 5:30 giờ 

sáng. 

 

Tùy theo trận bão mùa đông kết thúc khi nào, Sở Công Trình Công Cộng Brookline (DPW) bắt đầu 

làm việc ngay lập tức để dọn dẹp đường xá an toàn và đi lại được quanh thị trấn. Ngoài việc cào tuyết 

trên các con đường, chúng tôi dựa vào DPW để cào tuyết từ các điểm đỗ xe của trường và lối đi bộ 

quanh học khu của chúng ta để các giáo viên có thể đỗ xe và học sinh có thể đi học an toàn.  Căn cứ 

vào thời điểm kết thúc trận bão, đôi khi việc dọn dẹp sau trận bão có thể tiếp tục đến ngày thứ hai; điều 

này khiến cho học khu cần thêm một ngày để đội DPW tiếp tục làm việc được an toàn và thông suốt. 

Thị Trấn có thể sẽ tuyên bố lệnh cấm đỗ xe, và điều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi trong 

việc có cho nghỉ học hay không. 

 

Khi quyết định nghỉ học hoặc mở cửa muộn được đưa ra, chúng tôi sẽ thông báo cho các bên truyền 

thông của chúng tôi, đưa tin trên trang web của chúng tôi, viết tin trên tài khoản Twitter và Facebook, 

và gửi thông tin trực tiếp đến các gia đình và nhân viên của chúng tôi thông qua các cuộc gọi điện và 

email tự động. Vui lòng tìm các nguồn này qua các liên kết dưới đây: 

 

 Trang Web www.brookline.k12.ma.us 

 Twitter @BrooklinePublic 

 Facebook www.facebook.com/BrooklinePublicSchools 

 Đài phát thanh WBZ (1030 AM) 

 Truyền hình WBZ (Kênh 4)    www.wbz.com 

  WCVB (Kênh 5) www.wcvb.com 

  WHDH (Kênh 7) www.whdh.com 

  WBTS (Kênh 10) www.nbcboston.com 

  WFXT (Kênh 25) www.boston25news.com 

http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/BrooklinePublicSchools
http://www.wbz.com/
http://www.wcvb.com/
http://www.whdh.com/
https://www.nbcboston.com/
http://www.boston25news.com/


  New England Cable News www.necn.com 

  

 

 

Thông tin về việc mở cửa trường muộn 2 tiếng sẽ được chia sẻ giống như cách thông báo nghỉ học. 

Nếu có việc mở cửa trường muộn, học sinh K-8 sẽ vẫn được đón ở trường, hoặc tại điểm dừng xe buýt 

của chúng tôi, muộn hơn hai tiếng so với giờ bình thường. Công ty xe buýt và những nhân viên bảo vệ 

qua đường sẽ biết về việc mở cửa trường muộn và do đó, sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình. Học sinh 

Trung Học Phổ Thông nên tham khảo bản tóm tắt này trong lịch BHS nếu có việc mở cửa trường 

muộn. 

 

Quý vị có thể xem xét tham gia Alert Brookline để nhận thông tin quan trọng từ Thị Trấn Brookline 

liên quan đến các tình trạng khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến cư dân Brookline:  

https://brookline.bbcportal.com/ 
  

Như thường lệ, ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn của học sinh và nhân viên và chia sẻ thông 

tin liên quan đến việc nghỉ học hoặc mở cửa trường muộn với quý vị một cách kịp thời để giúp quý vị 

và gia đình của chuẩn bị tốt nhất.   

 

Trân Trọng,  

 

Ben Lummis 

Quyền Giám Đốc 

      

https://www.necn.com/
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/752/BHS%20Delayed%20Opening%20Schedule_2019-2020.pdf

