ינואר 2019
משפחות יקרות,
להתכונן למזג אויר חורפי סוער
בשנים האחרונות התנסינו בעליה חריפה במזג אויר חורפי קיצוני .כתוצאה מכך בדקנו כיצד אנו מגיבים
בימים של מזג אוויר סוער .במקרים נדירים חסרי-תקדים של אירועים מזג אוויר חורפי אנחנו נצטרך
לסגור את כל בתי-הספר ואת אתרי המועצה.
סגירות תוקחנה בחשבון כאשר המתקנים לא יהיו בטוחים כדי שהסטודנטים וחברי הסגל יהיו נוכחים
בבית הספר במשך כל היום .מקרים אלו עשויים לכלול אירועים המגבילים באופן משמעותי את פעולות
בית הספר ,כגון סופת שלג משמעותית או סופת קרח המגבילה את הגישה לאתר בית הספר ,גורמים
לכשל חשמל נרחב או ממושך או לירידת קווי חשמל.
בהתאם לנוהג הנוכחי שלנו ,נמשיך לשמור על בתי-הספר שלנו פתוחים ככול האפשר .למרות זאת ,חשוב
שלמשפחות יש סידורים מתוכננים חלופיים לטיפול בילדים במקרים הנדירים כאשר בתי-הספר עשויים
להיות סגורים .תוכניות טיפול לפני ואחרי השיעורים לא יפעלו אם בתי-הספר סגורים .אתם מתבקשים
להקדיש מספיק זמן להכנת תוכניות במקרה של סגירת בתי-הספר בעת חירום.
ביטול אמצעי הסעה של בתי-הספר
נמשיך לבטל אמצעי הסעה של בתי-הספר אם תנאי הכביש לא בטוחים לאוטובוסים ולשירותי מוניות או
שהם צפויים להתדרדר באופן משמעותי בעת הסעת התלמידים לבתיהם .ביטול הפעלת האוטובוסים אין
פירושו בהכרח סגירת חירום של בתי-הספר  .בתי-הספר יהיו פתוחים אלא אם צויין אחרת .
אם ההסעה בוטלה בבוקר היא עשויה שתבוטל גם אחרי-הצהרים .תלמידים שלא יבואו לבית-הספר
בשל מזג אוויר סוער לא יקודדו כהיעדר ,אבל אנו מבקשים מהמשפחות שיודיעו לבית הספר אם
הילד\ה שלהן לא יבוא לבית הספר באותו יום .למען השגת מידע נוסף אודות ימים מזג אויר סוער,
נא לבקר באתר האלקטרוני שלנו .www.yrdsb.ca
תקשורת לגבי הסעה וסגירת בתי-הספר
החלטות בענין הסעה וסגירת בתי-הספר ייתקבלו בהקדם האפשרי ולא יותר מאוחר מ6:00-
בבוקר .כדי לגלות אם ההסעה בוטלה ובתי-ספר נסגרו ,נא לבדוק:

·
·
·

האתר האלקטרוני Student Transportation Services: www.schoolbuscity.com
הטלפון האדום של הסעת תלמידים 1-877-330-3001:
אתר המועצה והאתרים האלקטרוניים של ביתהספר
Hebrew

·
·

חשבון @YRDSB Twitter
כלי תקשורת רדיו וטליויזיה

אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להודיע מראש למשפחות כאשר אנו שוקלים לסגור את בתי-הספר ואת
משרדי המועצה .העדיפות שלנו ממשיכה להיות בטיחות התלמידים שלנו ,חברי-הסגל שלנו והמשפחות.
אם יש לכם שאלות ,נא להתקשר עם מנהל בית הספר שלכם.
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