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GWINNETT COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
BẢN HIỆU CHỈNH 1/10 LỊCH DÀNH CHO 

HỌC SINH NIÊN HỌC 2009–10 

             

LỜI CHÚ GIẢI 
 Ngày khai trường và bãi trường 

1 Ngày lễ học sinh được nghỉ 

 Ngày học bù ngày nghỉ do lụt (học bù ngày 21 và 22 tháng 9) 

 Ngày học bù ngày nghỉ do tuyết hay ngày lễ học sinh được nghỉ 

 Ngày tan trường sớm (Mẫu giáo-8) 

⎯ Ngày thi cuối kỳ của học sinh THPT Final Exams (Lớp 9-12) 

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 được hiệu chỉnh để ghi chú hai ngày nghỉ do lụt vào tháng Chín và chỉ định 
thêm hai ngày nghỉ bù những ngày có tuyết.  

Ngày nghỉ đầu tiên do lụt  (21/9) —  Học bù ngày 12/2; 
Ngày nghỉ thứ hai do lụt   (22/9) —  Học bù ngày 15/3; 

Có khả năng thời tiết xấu hơn trong những tháng mùa đông, GCPS đã chỉ 
định thêm hai ngày nghỉ bù những ngày có tuyết, tổng cộng là ba ngày nghỉ bù 
những ngày có tuyết từ đây đến cuối niên học. Các ngày nghỉ bù ngày có 
tuyết mới được sắp lịch ban đầu là những ngày nghỉ lễ học sinh. Nếu trường 
đóng cửa vì thời tiết xấu, học sinh sẽ học bù những ngày như sau: 

Ngày nghỉ đầu tiên (8/1)— Học bù ngày 15/2 (được thêm vào 10/09)); 
Ngày nghỉ thứ hai — Học bù  ngày 2/4 (được thêm vào 10/09); 
Ngày nghỉ thứ ba — Học bù  ngày 27/5. 

Những ngày học bù ngày có tuyết nếu không sử dụng sẽ trở thành ngày nghỉ 
lễ của học sinh. 

Nếu thời tiết xấu làm trường phải đóng cửa hay bãi trường sớm, các 
thông cáo sẽ được phát sóng trên GCPS Television, hoặc trang web của hệ 
thống trường học (www.gwinnett.k12.ga.us), hoặc trên các đài truyền hình, 
truyền thanh của khu vực  metro-Atlanta. Thông cáo trường  đóng cửa trọn 
ngày thường được phát sóng vào 6 giờ sáng. 

Để Biết Thêm Về Các Trường Của Chúng Tôi… 

 Xem GCPS TV trên các kênh truyền hình cáp, hoặc xem các chương 
trình  trực tuyến có sẵn (stream live) hay xem video theo yêu cầu: 

        (www.gwinnett.k12.ga.us/gcpstv/): 
  AT&T Kiểm Tra Danh Sách U-verse  
  Charter Kênh 22 
  Comcast Kênh 24 or 26 (chỉ dùng kỷ thuật số) 
 Vào trang web của chúng tôi tại www.gwinnett.k12.ga.us.  
 Đăng ký bản tin điện tử của GCPS, eNews. Đăng ký bản tin điện tử một 

kỳ mỗi tháng này trên trang web của GCPS, hoặc tìm đọc số mới nhất 
trong thư mục thông tin điện tử e-news. 

 Tham dự Các Buổi Họp của Sở Giáo Dục. Trong năm 2009,  
các buổi họp được tổ chức vào thứ Năm của tuần lễ thứ hai  
mỗi tháng. Khi Lịch của năm 2010 được ấn định vào tháng  
 Một, ngày thứ Năm của tuần lễ thứ ba mỗi tháng sẽ được  
 dành để tổ chức ngày họp Sở Giáo Dục. 
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