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LỊCH HỌC CỦA HỌC
SINH
THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Lịch này dựa trên lịch được thông qua của GCPS, đã được sửa đổi vào ngày
7 tháng 7. Nếu kế hoạch thay đổi, ảnh hưởng đến lịch học, các gia đình sẽ
được thông báo qua SchoolMessenger, và lịch cập nhật sẽ được đăng trực
tuyến.
Ngày tan trường sớm tổ chức hai lần mỗi năm tại các trường tiểu học và
trung học cơ sở để sắp xếp các buổi họp phụ huynh. Các trường sẽ kết thúc
sớm hai tiếng rưỡi.
Lịch học bao gồm hai ngày học bù những ngày nghỉ vì thời tiết khắc
nghiệt. Nếu trường học bị hủy do thời tiết xấu, học sinh sẽ học bù vào những
ngày như sau:
Ngày nghỉ đầu tiên— Học bù ngày 12 tháng 2; và
Ngày nghỉ thứ hai— Học bù ngày 12 tháng 3.
Lưu ý: GCPS sẽ tạo ra bất kỳ ngày thời tiết xấu nào bằng cách sử dụng thời
trang học bù, ngày học kỹ thuật số (DLDs), và / hoặc mở rộng ngày học hay
năm học. Thời tiết thay đổi thời tiết không được sử dụng sẽ là những ngày lễ
của học sinh.
Nếu thời tiết xấu làm trường phải đóng cửa hay tan học sớm, các thông cáo đại
chúng sẽ được phát sóng trên GCPS TV, trên trang web của hệ thống trường
học ( http://www.gcpsk12.org/); trên Twitter, Facebook, và Instagram; thông
qua SchoolMessenger; và thông qua đài phát thanh và đài truyền hình metro
Atlanta. DLD và hủy bỏ cả ngày thường được thông báo trước 6 giờ sáng.

TÌM HIỂU THÊM…
• Xem GCPS TV trên các kênh truyền hình cáp bên dưới, xem các
chương trình trực tuyến có sẵn (stream live) hay xem video theo yêu
cầu (www. gcpstv.org):
AT&T U-verse Được liệt kê dưới kênh Chính Quyền Địa Phương
Charter
Kênh 180
Comcast
Kênh 24 hoặc 26
• Đăng ký trực tuyến eNews (bản tin thư điện tử hàng tháng của
GCPS).
• Xem Mẹo dành cho Phụ huynh (Parent Tips) và các tài nguyên
khác trên tab Phụ Huynh của trang web.
• Tham dự các cuộc họp của Hội đồng trường vào Thứ Năm của
tuần lễ thứ ba mỗi tháng, hoặc xem các cuộc họp trực tuyến hoặc
trên TV GCPS.
• Những câu chuyện về trường học, hãy truy cập gcpscommunique.com.

Theo Chúng Tôi trong mạng

Theo với tin tức hệ thống trường học và các sự kiện hiện tại trực
tuyến. Tìm những biểu tượng này trên trang chủ tại
http://www.gcpsk12.org/

Tìm trường công lập quận
Gwinnett trên Facebook.

Theo dõi chúng tôi tại
Twitter trên
GwinnettSchools.

Tìm trường Gwinnett trên
Instagram.

Theo dõi chúng tôi tại
Pinterest Gwinnett
Schools.

Lắng nghe “Teaching
Gwinnett” podcast.
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