TLC Política Meteorológica Inclemente
Perguntas Mais Frequentes
Quem toma a decisão de fechar ou não a escola?
O Superintendente da TLC é responsável pela decisão final. Eles trabalham de perto
com a administração da TLC para monitorar as previsões meteorológicas estaduais e
locais.
A que horas fazes a chamada?
O nosso objectivo é tomar uma decisão final até às 6:15 do dia, se não mais cedo.
Embora saibamos que muitas vezes há interesse em ter uma decisão na noite anterior,
muita coisa pode mudar da noite para o dia. Sempre que possível, os pais/guardiões
serão informados do atraso no início e/ou cancelamento na noite anterior, caso a
informação meteorológica que temos nessa altura nos permita tomar estas decisões
proactivas.
Como é que a decisão é tomada?
Há vários factores utilizados para decidir se se deve ou não fechar a escola. A Escola
Marie Philip apoia alunos de mais de 90 cidades, por isso é essencial que
mantenhamos um registro das condições climáticas atuais e previstas em todo o
estado de Massachusetts. A MPS não segue o plano do Distrito Escolar Público de
Framingham para cancelamentos de dias de neve. Nossa primeira prioridade é a
segurança dos nossos alunos e funcionários; isto significa monitorar as condições das
estradas e rodovias, assim como as temperaturas atuais, o acúmulo previsto e outros
critérios importantes.
Você tem aberturas atrasadas?
A Escola Marie Philip geralmente não apoia aberturas atrasadas. A razão para isso é
que a nossa escola matricula alunos de muitas, muitas cidades do estado, e a
coordenação, comunicação e organização do transporte causaria mais transtornos do
que benefícios para os alunos e famílias e empresas de táxi.
Você vai dispensar cedo se uma tempestade for inesperadamente forte durante o
dia de aula?
Mais uma vez, devido ao apoio do MPS a estudantes de todo o estado, nós raramente
apoiamos demissões antecipadas. Também reconhecemos que demitir alunos mais
cedo pode perturbar o planejamento familiar e pode resultar em levar os alunos para
casa, para casas vazias. No caso do tempo previsto ser para condições severas ou
perigosas à tarde, o MPS provavelmente decidiria cancelar o aprendizado presencial
durante o dia.

Quais são as minhas responsabilidades como pai/guardião?
A segurança do seu filho é primordial. Se não sentir que é seguro para o seu filho ir à
escola, use o seu melhor juízo sobre se ele ou ela deve ir e, por favor, contacte o
professor ou o director da sua escola. Encorajamos todos os pais/responsáveis a
tomarem medidas alternativas para todas as situações climáticas inclementes
pendentes que possam ter impacto no dia de aula.
Como é que o público é notificado?
Anúncios sobre o encerramento de escolas e atrasos são publicados como descrito
abaixo. Informamos que, dependendo da gravidade da tempestade, os escritórios da
escola e da administração distrital também podem ser fechados, além de cancelar as
aulas para os alunos.
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