مـعـلومـات في حـال ســوء األحـوال الـجـويـة
ألولياء األمور واألوصياء
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في حـال أي قـرار إلغـ الق المدرسة أو تـأخير بـدء وقـت الـمدرسة سـوف يتـم اإلعـالن عن القـرار مع وسائـل اإلعالم و في الموقع اإللكتروني
للمنطقة التعليمية باإلضافة إلى الفيسبوك والتويتر في تمام الساعة  5:30صباحاً.
نحن نـحث الـعائـالت إلتخـاذ قـرار حضور الـطالب /الـطالبـة للـمدرسة حـسب تقديراتكـم الشخصيـة وحـسب حـالـة الـطريـق الـمالئـمـة وحـسب
مـوقعكـم ومـا ترونه آمـنـا ً لـكم ولـعـوائـلكـم وألطفالـكم.
في حـال أن جـميع الـمدارس والـمرافق الـعامـة للمنطقـة الـتعليميـة تـكون مـغلقـة
 سـيتم إلـغاء جميع األنشطـة واألحداث المدرسية  /والفعاليات خالل النهار أو الليل عندما تكون المدارس مغلـقة.في حـال وجـود  2سـاعتيـن  -تـأخير للـمـدارس الـمفتـوحـة
 جـميع المدارس سـتفتح أبوابها سـاعتين بعد الوقت المعتاد عليه. جـميع الـصفوف الـدراسية التالية سـيتم إلـغائها: Oدروس التقويـة في الفترة الصباحية
 Oصفوف (بريسكوول) في الفترة الصباحية
 Oصفوف المهن الصحية ،وبرنامج ميكانيكا السيارات ،وبرنامج  -تيرا نوفا  -في الفترة الصباحية
 الباصات ستعمل حسب جدول طرق الثلج Snow routes لن يـتم توفير الباصات لـ :المدارس اإلب تدائية التالية (مدرسة بوني سلووب و مدرسة نانسي رايلس و مدرسة سـاتـو) لن يـتم توفير الباصات لطالب المدارس التالية: McKinney-Ventoالذين يعيشون خارج حدود المنطقة التعليمية.
في حـال أن الـمدرسة على وقتهـا الـمحـدد ولكـن خـدمـة الـبـاصـات حـسب جـدول طـرق الثـلـج
 جميع المدارس تعمل في وقتها المحدد والجدول اليومي كالمعتاد عليه. لن يـتم توفير الباصات لـ :المدارس اإلبتدائية التالية (مدرسة بوني سلووب ومدرسة نانسي رايلس ومدرسة سـاتـو) سيتم إلغاء برنامج  -تيرا نوفا  -طوال اليوم. إذا كانت توقعات الجـو ت ِّبين لنا بأن الجو سيتدهور أكثر وأن حالة الجو ستسوء على مدار اليوم ،فـإن المنطقة التعليمية سوفتقوم بتنفيذ واستخدام جدول طرق الثلج عند خروج الطلبة في نهاية اليوم الدراسي لهم.
في حـال ّ
أن حـالـة الـجـو تـستـلـزم اإلغـالق الـمب ِّكّـر للـمـدارس
 نحـن نحث الجميع للـرجوع إلى الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية و ( سـكوول مـاسنجر) وسـ ائل اإلعالم المحليـة لـمزي ٍدمن المعلومات والتفاصيل.
 سـيتم إلـغاء جميع األنشطـة واألحداث المدرسية /والفعاليات خالل النهار أو الليل.أيـام األربعـاء – أيـام الـخـروج الـمب ِّكّـر مـن الـمـدارس
 لـن يكون هناك تأخير لمدة  2ساعتين في أيام الخروج المبكر أليام األربعاء .ستحتفظ المنطقة التعليمية بالجدول الدراسيالمبكر للطلبة أو ستكون المدارس مغلقة في ذلك اليوم.
كالمعتاد ليوم األربعاء مع الخروج
ِّ
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