يناير/كانون الثاني 2019
األسر الكريمة،
االستعداد لسوء األحوال الجوية في فصل الشتاء
لقد شهدنا خالل السنوات األخيرة زيادةً في قسوة الطقس الشتوي .ونتيجة لذلك ،قمنا بمراجعة كيفية استجابتنا لسوء األحوال
الجوية في فصل الشتاء .في بعض األحيان النادرة قد تطرأ ظروف جوية شتوية غير مسبوقة ،نضطر فيها إلى إغالق جميع
المدارس ومواقع المجلس.
سيتم النظر في إغالق المنشآت إذا اعتُبِرَت غير آمنة لحضور الطالب والموظفين ليومٍ كامل .وقد يشمل ذلك الظروف الجوية
التي تحد بشكل بالغ من سير العمليات المدرسية ،مثل :تساقط الثلوج بشدة أو هبوب عاصفة ثلجية ،بما يعيق الوصول إلى
موقع المدرسة ،أو يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع أو لفترات طويلة ،أو يؤدي إلى قطع الكابالت
الكهربائية.
تمشياً مع ممارستنا الحالية ،فإننا سوف نستمر في اإلبقاء على مدارسنا مفتوحة قدر اإلمكان .إال أنه من المهم أن تعمل األسر
على توفير الترتيبات البديلة لرعاية األطفال في الحاالت النادرة التي قد تستوجب إغالق المدارس .كما أن برامج رعاية
األطفال قبل وبعد فترة الدوام لن تعمل في حالة إغالق المدارس .يرجى الحرص على تخصيص الوقت الكافي لوضع الخطط
الالزمة في حالة إغالق المدارس بشكل طارئ.
إلغاء خدمات النقل المدرسي
سوف نستمر في إلغاء خدمات النقل المدرسي إذا أصبحت الطرق غير آمنة بالنسبة للحافالت والتاكسي (األجرة) ،أو إذا كان
من المتوقع لحالة الطرق أن تتدهور كثيراً بحلول الوقت الذي يتم فيه نقل الطالب إلى منازلهم بواسطة الحافلة .وال يعني إلغاء
الحافلة بالضرورة أنه يوجد إغالق طارئ للمدرسة نفسها .ستبقى المدارس مفتوحة ما لم يُذكر غير ذلك.
إذا تم إلغاء خدمات النقل في الصباح ،فسيتم إلغاؤها أيضاً بعد الظهر .الطالب الذين لم يذهبوا إلى المدرسة بسبب سوء
األحوال الجوية لن يتم احتسابهم متغيبين ،ولكننا نطلب من األسر أن تخطر المدرسة في حالة عدم حضور الطالب في ذلك
اليوم .لمزيد من المعلومات حول أيام الطقس السيئ ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني . www.yrdsb.ca
التواصل بشأن إلغاء خدمات النقل وإغالق المدارس
يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل المدرسي وإغالق المدارس في وقت مبكر ال يتجاوز الساعة  6:00صباحاً .لمعرفة ما إذا
تم إلغاء خدمات النقل أو إغالق المدارس ،يرجى مراجعة ما يلي:
( Student Transportation Services خدمات نقل الطالب) ،الموقع اإللكتروني:
www.schoolbuscity.com
 رقم الخط الساخن لخدمات نقل الطالب1-877-330-3001 :
 الموقع اإللكتروني للمجلس والمواقع اإللكترونية للمدارس على شبكة اإلنترنت
 حساب @YRDSB Twitter
 وسائل اإلعالم اإلذاعية والتلفزيونية
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سنبذل قصارى جهدنا إلخطار األسر مسبقاً عندما ننظر في إغالق المدارس ومكاتب المجلس .ستظل أولويتنا هي سالمة
طالبنا وموظفينا وأسرنا .إذا كانت لديكم أي أسئلة ،يرجى التحدث مع مدير مدرستكم.
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