Bom Dia,
Espero que após o recebimento desta mensagem está bem e que tem tido bons dias
de férias. Como você sabe, nós estamos inevitavelmente na temporada de inverno.
Este é apenas um lembrete de cortesia que quando nossa região é esperado para o
tempo de experiência, as escolas públicas de Taunton informar os pais ou guardiões
logo que possível, sobre os atrasos no início do dia, ou Cancelamentos. Esta
informação será anunciada antes de completar o dia anterior, e quando as informações
meteorológicas que temos neste momento irão nos permitir fazer uma decisão eficaz.
Nós reconhecemos que quando nos contactar previamente, ajuda você com
alternativas de planejamento como um meio de transporte, creche, etc. No entanto,
quanto a neve vai cair, exato tempo e as condições da estrada não podem determinar
sempre a noite antes de cada tempo inclemente. Em alguns casos, a decisão para
cancelamentos ou início tardio terá lugar pela manhã. Nós encorajamos todos os
pais/responsáveis para tomar medidas alternativas para todas as situações de mau
tempo que poderia afetar o dia da escola.
Nós também encorajamos os pais ou responsáveis para abster-se de fazer
comparações com base em decisões tomadas por outras comunidades vizinhas (i.e.,
Bridgewater-Raynham, Dighton-Rehoboth, Norton, etc.) com a do nosso distrito. Cada
vila ou cidade tem seu próprio conjunto de fatores que são levados em consideração
para determinar a atrasos ou cancelamentos. Por favor, note que nosso distrito
trabalha em estreita colaboração com oficiais da segurança e do departamento de
obras públicas de Taunton com monitoramento de possíveis tempestades e seu
impacto nas condições de viagem. Também tenha em mente que todas as decisões
relacionadas com o tempo se baseiam a segurança e o bem-estar de nossos alunos e
funcionários da escola. Com isto em mente, salientamos também que somos
educadores, não os meteorologistas e podemos tomar decisões com base nas
informações que temos no momento. Agradeço antecipadamente sua paciência e
compreensão nesta matéria.
Como sempre, sinta-se livre para contatar-me com dúvidas ou preocupações para o
508-821-1201 ou pelo e-mail jcabral@tauntonschools.org
Respeitosamente,
John J. Cabral
Superintendente de Escolas
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