Michael L. Wood
Superintendente das Escolas

Telefone: 978-779-0539
FAX: 978-779-5537

Guia de Cancelamento das Escolas
Prezado Pai/Responsável:
Como o inverno se aproxima, queremos notificar os procedimentos de fechamento das escolas em
caso de emergência. Os atrasos ou fechamentos relacionados com a neve, o gelo, e outras emergências não
esperadas serão anunciadas nos canais locais da televisão e rádio: os canais 4, 5, 7, e o canal FOX da televisão e
as estações WBZ-AM 1030 y WRKO-AM 680 de rádio. Também serão anunciadas no website www.nrsd.net.
Normalmente, os anúncios são feitos entre 5:30 e 7:00 da manhã do mesmo dia do cancelamento ou abertura
antecipada. Será feito todo o possível para incluir esse anúncio em todos os canais mencionados. Por favor,
tenha em mente que frequentemente é difícil entrar em contato com alguns canais pelo intensivo uso das linhas
telefônicas pelos demais distritos escolares e organizações. Por isso, o anúncio pode aparecer mais tarde em
alguns canais devido a inabilidade de comunicação com o departamento metereológico.
SAÍDA ANTECIPADA
Se necessário que os estudantes saiam mais cedo que o horário normal, quando previsto uma tempestade séria
ou quando acontecer qualquer tipo de emergência não esperada, será anunciado o mais cedo possível pelos
meios de comunicação listados. Por favor, combine com seu(s) filho(s) de algum plano de emergência e
tenha alguém disponível para ir buscar o(s) seu(s) filho(s) no ponto de ônibus escolar ou para estar em
sua casa se você não puder estar.
ENTRADA ATRASADA
Se as condições temporais requerem, que a entrada das escolas se atrase por uma ou duas horas. O almoço será
servido igual a um dia normal. Nestes dias, NÃO haverão classes de Kindergarten ou Pré-Escola matinais
(da manhã). O Kindergarten no dia extendido será aberto UMA OU DUAS horas mais tarde.
O ônibus escolar buscará as crianças nos pontos de ônibus UMA OU DUAS horas depois da hora normal e irão
deixar as crianças nas escola UMA OU DUAS horas depois da hora normal. Por favor, não deixe o(s) seu(s)
filho(s) mais cedo em um dia que a entrada será atrasada, por que não teremos ninguém para supervisiona-los.
O mais cedo que se poderá deixar uma criança será 15 minutos antes do começo do dia.
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Algumas condições climáticas podem requerir o cancelamento do dia escolar inteiro. Para cumprir com os
requerimentos escolares do ano, adiaremos o começo do dia quando seja apropriado. Se alguma vez for
necessário adiar um cancelamento do dia escolar, a decisão será anunciada antes das 6:15 da manhã.
O início das aulas com uma e duas horas de atraso estão abaixo. A hora da saída da escola será sempre no
horário normal.
Obrigado e se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com meu escritório.
Atraso de uma hora:
Nashoba High School
Hale Middle
Center School -- Stow
Pompositticut

8:40
8:45
9:35
9:35

Sawyer School K-8

9:35

Luther Burbank Middle 8:45
Mary Rowlandson
9:35

Atraso de duas horas:
Nashoba High School
Hale Middle
Center School -- Stow
Pompositticut

9:40
9:45
10:35
10:35

Sawyer School K-8

10:35

Luther Burbank Middle
9:45
Mary Rowlandson
10:35

UMA NOTA FINAL...
As condições do tempo e dos caminhos muitas vezes podem ser diferentes em vários lugares da região. A
decisão de cancelar o dia escolar será baseado nas condições gerais. Algumas áreas podem ter condições muito
piores que outras, e as famílias devem usar o bom senso antes de mandar o(s) seu(s) filhos(s) para a escola.
Atenciosamente,

Michael L. Wood
Superintendente das Escolas

Preguntas em português? Entre em contáto com: Genevra Valvo, (978) 365-4558 Ramal: 3157
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