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توجيهات عامة في حال سوء األحوال الجوية وإغالق المدارس
حضرة االَباء  /أولياء األمور:
عندما يتم إغالق المدارس وإلغاء الحافالت (الباصات) بسبب الظروف الجوية القاسية ,سيتم اإلعالن عن التفاصيل على الموقع
www.hwcdsb.ca
الرسمي ل ( هاملتون وانتورث كاثوليك ديستركت سكول بورد ):
أو الموقعععععععععععععععععععععع التعععععععععععععععععععععالي ل عععععععععععععععععععععدمات نقعععععععععععععععععععععل ال عععععععععععععععععععععالب فعععععععععععععععععععععي هعععععععععععععععععععععاملتون وانتعععععععععععععععععععععورث:

www.hamiltonschoolbus.ca/public_v2/index.aspx
وكذلك أيضا على الوسائل اإلعالمية المحلية التالية في هاملتون:

900 CHML /95.3 Fresh FM/ Y108 FM
CKOC 1150 / K-Lite 102.9 FM
)CHCH TV Morning Live (Channel 11
CBC Hamilton www.cbc.ca/hamilton
The Hamilton Spectator www.thespec.com
Twitter https://twitter.com/HWCDSB
Facebook www.facebook.com
اإلعالن واإلبالغ عن إغالق المدارس وإلغاء الحافالت (الباصات) سوف يعلن على الوسائل اإلعالمية المحلية والمواقع الرسمية
 HWCDSBو  HWSTSبحلول السابعة صباحا ً كلما كان ذلك ممكناً .في حال تم إغالق المدارس في وقت
مبكر,سوف يتم نشر المعلومات على المواقع وإرسالها الى الوسائل اإلعالمية لنشرها.
وباإلضافة إلى ذلك ,سيكون لكل مدرسة الشروع في اإلجراءات الخاصة بها إلبالغ األهل وأولياء األمور عن اإلغالق المبكر بسبب
سوء األحوال الجوية.
نسأل اآلباء  /أولياء األمور االنتباه للمبادئ التوجيهية التالية:


في حال وجود ظروف منا ية قاسية وسيئة ,ينبغي على األهل النظر في سالمة ا فالهم في تقرير إرسالهم أو عدم
إرسالهم إلى المدرسة؛



يجب على األهل اإلستماع الى الوسائل اإلعالمية المحلية في هاملتون لتقارير األحوال الجوية أو إلعالنات الق اع
التربوي الكاثوليكي قي هاملتون؛HWCDSB



اآلباء وأولياء األمور الذين على الرغم من إلغاء الحافالت (الباصات) ينقلون أوالدهم بسياراتهم ال اصة الى المدارس
يجب عليهم التأكد من وصول ا فالهم الى المدرسة بأملن وأ ذ الترتيبات المهمة الالزمة لعودة اَمنة أل فالهم الى المنزل
في نهاية الدوام الدراسي أو قي حال إغالق المدرسة في وقت مبكر عن الدوام المعتاد ,ووجوب اإلنتباه الى أن الحافالت
التي ال تعمل في الصباح ال تعمل وال النهار وال تنقل ال الب في نهاية الدوام الدراسي؛



األتصاالت والمكالمات الهاتفية إلى المدرسة أثناء الظروف الجوية القاسية تتم فق في حاالت الضرورة القصوى؛



م لوب من اآلباء وأولياء األمور تزويد المدرسة اسم ورقم هاتف بديل ألحد الجيران أو أألقارب ( الذي يعيش على مقربة
من المدرسة ) والذين هم على استعداد للتصرف نيابة عنهم في حاال عدم القدرة على التواصل معهم؛
شكرا لتعاونكم.
لكم فائق االحترام.
David Hansen, Director of Education
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