October, 2015
Tungkol Sa : Masamang Panahon/ Pagsasara ng Paaralan
Mahal na Magulang / Tagapag – alaga:
Kapag ang paaralan ay sarado o ang bus kinansela dahil sa masamang panahon, ang mga detalye ay
inihahayag sa Hamilton Wentworth Catholic District School Board website (www.hwcdsb.ca) at sa
Hamilton Wentworth Student Transportation Services website
(www.hamiltonschoolbus.ca/public_v2/index.aspx) at dito sa Hamilton at iba pang media outlets.
900 CHML / 95.3 Fresh FM / Y108 FM

Twitter https:// twitter.com /HWCDSB

CKOC 1150 / K-Lite 102.9 FM

The Hamilton Spectator www.thespec.com

CHCH TV Morning Live (Channel 11)

Facebook www.facebook.com

CBC Hamilton www.cbc.ca/hamilton

Ang pagsasara ng paaralan at pagkansela ng bus ay ipopost sa HWCDSB at HWSTS websites at
nakikipag – ugnayan sa lokal na media sa oras ng 7:00 ng umaga kung posible, para ikalat ang
impormasyon. Bukod dito, ang paaralan ay may sariling pamamaraan ng pag – abiso sa mga magulang ng
maagang pagsasara dahil sa masamang panahon. Hinihiling namin sa mga magulang na sundin ang mga
nasusunod na mga alituntunin.







Sa kaganapan ng masamang panahon, ang mga magulang ay dapat isaalang- alang ang
kaligtasan ng kanilang mga anak sa pagpapasya kung ipadala o hindi ang mga bata sa paaralan.
Ang mga magulang ay dapat manatiling nakatutok sa Hamilton at ibang mga istasyon ng radyo
para sa taya ng panahon ulat at anunsyo galing sa School Board.
Ang mga magulang na sa kabila ng pagkansela ng bus, ay dalhin ang kanilang mga anak sa
paaralan, ay dapat lamang siguraduhin na ang mga bata ay makapasok sa paaralan at
magsagawa ng mga kinakailangang arrangement para sa kaligtasan ng pagbabalik sa bahay ng
kanilang anak. Kung ang bus ay walang serbisyo sa umaga, walang bus sa natitirang bahagi
ng araw.
Ang pagtawag sa telepono sa paaralan sa panahong masama ay isasagawa lamang sa kaso ng
matinding kagipitan.
Humihiling sa mga magulang na magbigay sa paaralan ng pangalan at telepono ng isang
kapitbahay (na nakatirang malapit sa kanilang tahanan) na magiging handa na kumilos sa kanilang
ngalan, sa kaganapan ng masamang panahon na hindi makontak ang magulang.

Salamat po sa inyong tulong,
David Hansen, Director of Education

Tagalog

