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પ્રિય પરરવારો,
સખત ઠંડીવાળા િપ્રતકૂળ પ્રિયાળુ હવામાન માટેની સજ્જતા
તાજે તરનાં વર્ષોમાં, આપણે અત્યંત પ્રિયાળુ હવામાનમાં વધારો અનુભવ્યો છે . પરરણામે, સખત ઠંડીવાળા રિવસો પર કેવો
િપ્રતભાવ આપવો તે અંગે અમે સમીક્ષા કરી. એવા િુર્લભ િસંગો થઈ િકે છે જે માં અભૂતપૂવલ પ્રિયાળુ હવામાનના િસંગો
ઉભા થઈ િકે અને અમારે તમામ િાળાઓ અને બોડલનાં સ્થળોને બંધ કરવાની જરૂર પડી િકે.
જ્યારે પ્રવદ્યાથીઓ અને કમલચારીગણ માટે આખો રિવસ હાજરી આપવા સુપ્રવધાઓ સર્ામત ના હોય, ત્યારે તે બંધ
કરવાનું પ્રવચારાિે. જે નાથી િાળાની કાયલવાહીઓ મયાલરિત થઈ િકે એવી ભારે બરફવર્ષાલ અથવા એવું હીમ-તોફાન જે ના
કારણે િાળાના સ્થળે પહોંચવાનું મુશ્કેર્ થતું હોય, વ્યાપક અથવા ર્ાંબા સમય સુધી વીજળી બંધ રહેતી હોય કે પ્રવદ્યુત
િવાહના વાયરો કામ ન કરી રહ્યા હોય, એવા િસંગોનો તેમાં સમાવેિ તેમાં કરાિે.
અમારી અત્યારની િથા અનુસાર, અમે અમારી િાળાઓ િક્ય એટર્ી ખુલ્ર્ી રાખવાનું યથાવત રાખીિું. તેમ છતાં, એ
અગત્યનું છે કે જ્યારે િાળાઓ બંધ રહી િકે એવા િુર્લભ િસંગોએ બાળકોની સંભાળ ર્ેવાની વૈકપ્રલ્પક વ્યવસ્થાઓનું
આયોજન પરરવારોએ કરી રાખવું ઘટે. જો િાળાઓ બંધ હિે તો અગાઉ અને બાિમાં સંભાળ ર્ેવાના કાયલક્રમો પણ
ચાર્તા નહીં હોય. તમે સમય કાઢીને કૃપયા એ સુપ્રનપ્રચચત કરિો કે િાળા બંધ રહેવાના આપાત્કાપ્રર્ન િસંગનું આયોજન
કરી રાખયું હોય.
િાળાની પરરવહન વ્યવસ્થાઓનું રદ્દીકરણ
જો રોડની પ્રસ્થપ્રત બસ અને ટેક્ષી સેવા માટે અસર્ામત હોય અથવા પ્રવદ્યાથીઓ બસમાં ઘેર જ્વાના સમય સુધીમાં તે
ખાસી રીતે બગડવાની આિંકા હોય તો અમે િાળાની પરરવહન સેવાને રિ કરી િેવાનું ચાર્ુ રાખીિું. બસના રદ્દીકરણનો
મતર્બ આપાત્કાળને ર્ીધે િાળા બંધ કરી િેવાઇ હોય એવો થતો હોય એ જરૂરી નથી. જ્યાં સુધી એ મુજબ કહેવાયું ન
હોય ત્યાં સુધી િાળાઓ ખુલ્ર્ી રહેિે.
જો પરરવહન સવારે રિ કરી િેવાયું હોય, તો એ બપોર પછી પણ રિ હિે. જે પ્રવદ્યાથીઓ સખત ઠંડીના હવામાનને કારણે
િાળાએ હાજરી નહીં આપે તેમને ગેરહાજર ગણવામાં નહીં આવે, પરંતુ, અમે પરરવારોને જરૂર કહીએ છીએ કે જો એવા
રિવસે તમારં સંતાન િાળાએ હાજરી ન આપવાનું હોય તો િાળાને જરૂર જણાવો. સખત ઠંડીવાળા હવામાનના રિવસો
(inclement weather days) પ્રવિે વધુ માપ્રહતી માટે અમારી વેબસાઇટ www.yrdsb.caની મુર્ાકાત ર્ેિો.
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િાળાની પરરવહન વ્યવસ્થાઓ અને િાળા બંધ રહેવા અંગે સંચાર વ્યવસ્થા
િાળાનું પરરવહન અને િાળા બંધ રહેવા અંગેના પ્રનણલયો િક્ય એટર્ા વહેર્ા અને સવારના ૬ વાગ્યા પહેર્ા ર્ેવામાં
આવિે. િાળાનું પરરવહન બંધ છે કે કેમ અથવા િાળા બંધ રહેવા અંગે જાણવા કૃપા કરીને ચકાસો:
 Student Transportation Services વેબસાઇટ: www.schoolbuscity.com
 પ્રવદ્યાથી વાહનવ્યવહાર હૉટર્ાઇન: 1-877-330-3001
 બોડલની વેબસાઇટ અને િાળાની વેબસાઇટ્સ
 @YRDSB Twitter એકાઉન્ટ
 રેરડયો અને ટીવી મીરડયાનાં સંસાધનો
અમે જ્યારે િાળા અને બોડલની ઓરફસો બંધ રાખવાનું કિાચ પ્રવચારીિું, ત્યારે પરરવારોને અગાઉથી જાણ કરવાના શ્રેષ્ઠ
િયત્નો કરીિું. અમારી િાથપ્રમકતા અમારા પ્રવદ્યાથીઓ, કમલચારીગણ અને પરરવારોની સર્ામતી જ રહે છે . તમારે કોઇ
સવાર્ો હોય તો મહેરબાની કરીને તમારી િાળાના આચાયલ સાથે વાત કરિો.
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