Nhật thực trên toàn nước Mỹ

thứ hai, ngày 21 tháng tám, 2017: Mặt trời... Mặt trăng... và GCPS

Quý vị sẵn sàng cho ngày 21 tháng tám và nhật thực năm 2017 chưa?
Vào ngày 21 tháng tám, 2017, toàn bộ khu vực Bắc Mỹ sẽ được chiêm ngưỡng
nhật thực. Điều này có nghĩa là Trái đất, mặt trời và mặt trăng - những hành tinh
đi theo quỹ đạo trong không gian theo các lộ trình biết trước - sẽ thẳng hàng với
nhau. Mặt trăng sẽ nằm giữa mặt trời và Trái đất và chắn ánh sáng mặt trời. Khi
đó mặt trăng sẽ tỏa bóng lên Trái đất. Trong Quận Gwinnett, chúng ta sẽ thấy
nhật thực gần như toàn phần trong khoảng thời gian từ 2 giờ 35 đến 2 giờ 40
chiều, hiện tượng này sẽ kéo dài khoảng hai phút. Sự kiện mặt trời, mặt trăng và
Trái đất thẳng hàng này sẽ đánh dấu lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra ở các
vùng duyên hải Hoa Kỳ trong gần 100 năm.
Vì muốn ngày này trở thành một sự kiện học tập đặc biệt cho các học sinh, Học
khu công lập Quận Gwinnett dự định sẽ tổ chức một buổi ngắm nhật thực an
toàn và thú vị. Các hoạt động giảng dạy có thể bao gồm ngắm nhật thực bằng
kính râm, học cách ngắm nhật thực an toàn qua một bề mặt phản chiếu, ngắm
nhật thực qua truyền phát trực tiếp trên mạng internet và nhiều hoạt động khác.
An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ áp dụng mọi phương pháp đề
phòng để bảo đảm hoạt động này diễn ra an toàn và thú vị.
Mặc dù các trường đều tạo cơ hội cho học sinh được có những kinh nghiệm
hoạt động học tập an toàn, chúng tôi hiểu rằng một số phụ huynh có thể không
muốn con em mình tham gia ngắm nhật thực trực tiếp. Nếu quý vị muốn cho
con em quý vị tham gia ngắm nhật thực ngoài trời, vui lòng ký giấy cho
phép sau đây và nhờ con em quý vị nộp cho giáo viên của các em trễ nhất
là _________________________________________________.

Học khu Quận Gwinnett
sẽ cho tan trường trễ
hơn một giờ vào ngày
21 tháng tám
Tại Quận Gwinnett, hiện tượng
nhật thực gần như toàn phần
dự đoán sẽ bắt đầu vào
khoảng 2 giờ 35 chiều và kéo
dài khoảng hai phút. Mặc dù
có thể rất dễ không nghe lời
cảnh báo tránh ngắm nhật
thực bằng mắt thường, nhưng
quý vị hãy cẩn thận đừng nên
làm như vậy. Ánh sáng nhật
thực thực sự có thể làm hại
cặp mắt của quý vị.
Để giúp các em học sinh ngắm
nhật thực an toàn và bảo đảm
cho học sinh tan trường một
cách an toàn, Học khu công
lập Quận Gwinnett sẽ cho tất
cả các trường tan trường trễ
hơn một giờ đồng hồ.

Học sinh nào không nộp lại giấy cho phép có chữ ký của phụ huynh/người
giám hộ sẽ tham gia hoạt động khác ở bên trong tòa nhà trong thời gian có nhật thực.
Chúng tôi rất mong được cùng hợp tác với quý vị trong việc này để giúp sự kiện có một không hai trong đời này
mang lại thật nhiều ý nghĩa cho các học sinh GCPS!

TÊN HỌC SINH: _________________________________________________________________________________

TÊN CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ: ____________________________________________________________

CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ: _______________________________ NGÀY: _________________
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