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Ngày: 

Kính gửi Phụ huynh/Người giám hộ:  

Khi năm lịch chuyển sang Tháng Mười Một, một lần nữa lại là thời gian chuẩn bị cho khả năng có thời 

tiết khắc nghiệt hoặc bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác có thể khiến Khu học chính phải cho nghỉ học 

hoặc tan học sớm. Trong trường hợp đó, Khu học chính sẽ thông báo cho phụ huynh qua các cuộc gọi 

điện thoại tự động, vì vậy điều quan trọng là trường học của con quý vị phải có thông tin liên lạc cập 

nhật nhất.  

Nếu số điện thoại nhà, điện thoại di động, điện thoại chỗ làm hoặc điện thoại khẩn cấp đã thay đổi trong 

năm qua, vui lòng dành chút thời gian để liên lạc với trường học của con quý vị theo số (314)……….. để 

cập nhật thông tin.  

Chúng tôi cũng yêu cầu quý vị kiểm tra lại với văn phòng trường để đảm bảo nhà trường lưu thông tin 

cập nhật nhất về những người lớn mà được ủy quyền để đón con của quý vị trong trường hợp khẩn cấp. 

Nên nhớ, nhà trường chỉ giao con quý vị cho cha/mẹ hoặc người lớn mà đã được phụ huynh của trẻ xác 

nhận trước đó.  

Xin nhắc các phụ huynh có một kế hoạch cho những ngày trường cho tan học sớm do thời tiết hoặc bất 

kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác. Kế hoạch này nên bao gồm các lựa chọn gửi trẻ dự phòng đối với trẻ 

nhỏ trong những trường hợp khi mà không có dịch vụ giữ trẻ thông thường cho đến chiều muộn.  

Khu học chính cũng yêu cầu phụ huynh đừng nên gọi cho trường khi thời tiết khắc nghiệt hoặc trường 

hợp khẩn cấp mà dẫn đến việc cho tan học sớm. Đường dây điện thoại trường học cần được rảnh cho 

những liên lạc khẩn cấp nếu cần. 

Nếu Khu học chính cho nghỉ học hay tan học sớm vì thời tiết khắc nghiệt hay bất kỳ trường hợp khẩn cấp 

nào khác, thông tin này sẽ được đăng trên trang web của Khu học chính tại www.slps.org, trên trang 

Facebook của Khu học chính hay trên tài khoản Twitter của Khu học chính @SLPS_INFO. Thông tin cũng 

sẽ được chia sẻ với các phương tiện thông tin đại chúng địa phương sau đây: KTVI, KMOV, KSDK, KPLR 

và KMOX.  

Xin cảm ơn trước vì đã hỗ trợ chúng tôi trong việc giữ cho thông tin liên lạc của quý vị được cập nhật.  
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