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Chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt mùa đông 
 
Những năm gần đây, chúng ta đã trải nghiệm thời tiết mùa đông ngày càng khắc 
nghiệt. Do đó, chúng tôi đã xem lại cách chúng tôi phản ứng với những ngày thời tiết 
khắc nghiệt. Có thể có những trường hợp hiếm hoi khi các sự kiện chưa từng có của 
thời tiết mùa đông xảy ra và chúng tôi cần phải đóng tất cả các trường học và địa điểm 
của Sở.   
 
Việc đóng cửa sẽ được tính đến khi mà các cơ sở có thể không an toàn cho học sinh 
và nhân viên để đến nguyên ngày. Điều này có thể bao gồm các sự kiện làm hạn chế 
đáng kể các hoạt động của trường như là một trận tuyết hoặc một cơn bão đá đáng kể 
làm nghẽn lối vào khu vực trường, gây mất điện diện tích lớn hoặc lâu hoặc làm đứt 
đường dây điện. 
 
Để phù hợp với cách làm việc hiện tại của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa 
trường càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là các gia đình cần có kế hoạch 
sắp xếp việc giữ trẻ trong những trường hợp hiếm hoi khi các trường có thể đóng cửa. 
Các chương trình giữ trẻ trước và sau giờ học có thể cũng không hoạt động nếu trường 
đóng cửa. Xin vui lòng bảo đảm rằng quý vị dành thời gian để lên kế hoạch trong 
trường hợp trường đóng cửa khẩn cấp.  
 
Hủy Bỏ Phương Tiện Chuyên Chở của Trường 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục hủy bỏ phương tiện chuyên chở của trường nếu tình trạng đường 
xá không an toàn cho xe bus và dịch vụ taxi hoặc được tiên liệu sẽ trở xấu vào khoảng 
thời gian học sinh được xe bus đưa về nhà. Hủy bỏ xe bus không có nghĩa là sẽ có việc 
đóng cửa trường khẩn cấp. Các trường sẽ vẫn mở cửa trừ phi có thông báo khác.   
 
Nếu phương tiện chuyên chở bị hủy bỏ trong buổi sáng, cũng có nghĩa là sẽ bị hủy bỏ 
vào buổi chiều. Các học sinh không đi học vì thời tiết khắc nghiệt sẽ không bị điểm 
danh vắng mặt, nhưng chúng tôi yêu cầu các gia đình báo cho trường biết nếu con của 
quý vị sẽ không đi học ngày hôm đó. Để biết thêm thông tin về các ngày thời tiết khắc 
nghiệt (inclement weather days) xin vui lòng viếng trang mạng của chúng tôi 
www.yrdsb.ca.  
 
 

http://www.yrdsb.ca/Programs/Healthy/Pages/Extreme-Weather-Conditions.aspx
http://www.yrdsb.ca/
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Liên lạc về phương tiện chuyên chở và đóng cửa trường 
 
Các ghi chú quyết định về phương tiện chuyên chở của trường hoặc có việc đóng cửa 
trường khẩn cấp sẽ được cho biết càng sớm càng tốt và không trễ hơn 6:00 giờ sáng. 
Để biết phương tiện chuyên chở có bị hủy bỏ hoặc trường có đóng cửa không, xin vui 
lòng xem: 

 Student Transportation Services trang mạng: www.schoolbuscity.com 
 Student Transportation Hotline: 1-877-330-3001 
 Các trang mạng của Sở và trường học  
 Trương mục @YRDSB Twitter   
 Các đài Radio và TV   

 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo trước cho các gia đình khi mà chúng tôi có 
thể đóng cửa trường và các văn phòng của Sở. Sự ưu tiên của chúng tôi vẫn tiếp tục là 
sự an toàn của học sinh, nhân viên của chúng tôi và các gia đình. Nếu quý vị có bất cứ 
câu hỏi gì, xin vui lòng nói chuyện với hiệu trưởng trường của quý vị.  
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