የትምህርት ቤት መዘጋትና የበረዶ/የከባድ አየር ሁኔታ መረጃ

በየቀኑ ጠዋት ከ6፡00 ሰዓት በፊት የጊዜው መረጃ ይሰጣሌ
ሁለም ትምህርት ቤቶች ክፍት ናቸው
የበረዶ መዝገየትና የትምህርት ቤቶች መዘጋት የመረጃ መስመር፤


720-554-4701



ትምህርት ቤት ከተዘጋ በትምህርት ቤቱ የሚካሄደት የከትምህርት ሰዓት በፊትና
በኃሊ የሌጆች ጥበቃ ፕሮግራሞች ይሰረዛለ።
በድስትሪክቱ ውስጥ ያለት ተግባራት በሙለ ይሰረዛለ።
የድስትሪክቱ የስፖርት ፕሮግራሞችና የጋራ ሌምምዶች/ተግባራት ሇላሊ ጊዜ
የተሊሇፋለ።
ድስትሪክቱ ከላሊ ድስትሪክት ጋር የጋራ ስፖርታዊ ውድድር ካዘጋጀ፣ ጨወታው
ሇላሊ ጊዜ መተሊሇፍ ወይም አሇመተሊሇፉን የሚወስነው አዘጋጁ ድስትሪክት ነው።

ትምህርት ቤት ሲዘጋ፤





ትምህርት ቤት ዘግይቶ ሲጀምር፤








የከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት የአውቶቡስና የትምህርት ሰዓቶች በ ½
ሰዓት (30 ዯቂቃ) ይዘገያለ።
የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች አውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1 ሰዓት (60
ዯቂቃ) ይዘገያለ።
የመሇስተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች አውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1
ሰዓት (60 ዯቂቃ) ይዘገያለ።
የቻላንጅ አንዯኛና መሇስተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ሰዓት በ 1
ሰዓት (60 ዯቂቃ) ይዘገያሌ።
‘I-TEAM’ የሚባሌ ፕሮግራም ሰዓት በ 1/2 ሰዓት (30 ዯቂቃ) ይዘገያሌ።
‘CARE/PREP’ የሚባለና ጁሉየት የትምህርት ማከሌ ‘Joliet Learning Center’
የአውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1 ሰዓት (60 ዯቂቃ) ይዘገያሌ።
ከድስትሪክቱ ውጪ ሇሚዯረጉ ፕሮግራሞ ች የአውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ 1
ሰዓት (60 ዯቂቃ) ይዘገያሌ።










የተግባረ-ኢድ አውቶቡስና የትምህርት ሰዓት በ1 ሰዓት (60 ዯቂቃ)ይዘገያሌ።
ጊዜያዊ የተማሪ የጸባይ ማረሚያ ትምህርት ቤት (Expulsion) ፕሮግራም
አይዘጋም።
የቅድመ አጸዯ-ህጻናት ትምህርት ቤት (Preschool) ፕሮግራም የቀትር በፊት
ክፍሇ-ጊዜ ብቻ ይኖራሌ። የአውቶቡስ አገሌግልት አይኖርም፤ የትምህርት ሰዓት በ1
ሰዓት (60 ዯቂቃ) ይዘገያሌ።
የአጸዯ-ህጻናት (Kindergarten) ፕሮግራም የቀትር በፊት ክፍሇ-ጊዜ ብቻ
ይኖራሌ። መዯበኛ የአውቶቡስ አገሌግልት ይሰጣሌ።
መዯበኛ ከትምህርት በፊትና በኃሊ የሌጆች ጥበቃ ፕሮግራሞች ይኖራለ።
የድስትሪክቱ የሌዩ ሌዩ የመጓጓዣ አገሌግልቶች ይሰረዛለ።
ሌዩ ማስታወቂያ ካሌተሰጠ በስተቀር፣ ከቀትር በኃሊ ተማሪዎች የሚሇቀቁት ሰዓት
እንዯተሇመዯው ይሆናሌ።

ቀዯም ብል ተማሪዎችን መሌቀቅ

በሥራ ቀን አሳሳቢ የአየር ሁኔታ ወይም ላሊ ድንገተኛ ሁኔታ ከተፈጠረ፣ ድስትሪክቱ ሁኔታውን በመቆጣጠር ተማሪን ቶል
የመሌቀቅ ውሳኔ በተመሇከት የሚመሇከታቸውን ትምህርት ቤቶችና የስምሪት ክፍሌ በአስቸኳይ ይመክራሌ። ይህ ውሳኔ
ሲወሰድ፣ መረጃው በዚህ ድረ-ገጽ ሊይ ይዯረጋሌ፣ እንዯዚሁም መረጃው በአስቸኳይ በተገቢው የዜና ማሰራጫ
ሇድስትሪክቱ ማህበረሰብ ይሰራጫሌ።

ዘግይቶ ተማሪን መሌቀቅ

አዯገኛ የአየር ሁኔታ ሲፈጠር ወይም ላልች አሳሳቢ ሁኔታዎች ሲኖሩ፣ ሇተማሪዎች ዯኅንነት ሲባሌ ትምህርት ቤት
ተማሪዎችን በትምህርት ቤት ውስጥ ሉያቆይ ይችሊሌ። ይህ መረጃ በዚህ ድረ-ገጽ ሊይ ይዯረጋሌ፣ እንዯዚሁም በራዱዮና
በተላቪዥን ጣቢያዎች በአስቸኳይ ሇድስትሪክቱ ማበረስብ ይተሊሇፋሌ።

አስፈሊጊ ማሳሰቢያ

ወሊጆች ሇሌጆቻቸው የድንገተኛ ጊዜ እቅድ ሉኖራቸው ያስፈሌጋሌ። ሌጁ/ጇ ጎረበት እንዱሄደ ወይም ከወሊጆች
አስፈሊጊውን መረጃ በማግኘት ቤት መግባት የሚችለበት ቅድመ ሁኔታዎች መመቻቸት አሇባቸው።

ተገቢውን መታወቂያ ያሌያዘ/ችና ከትምህርት ቤት ፈቃድ ያሊገኘ/ች ግሇሰብ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ተማሪን በጭራሽ
መቀበሌ አይችሌም/አትችሌም።

