Outubro 2018
REF: MAU TEMPO - ENCERRAMENTO DA ESCOLA
Caros Pais/Encarregados de Educação:
Sempre que as escolas fiquem encerradas ou as camionetas canceladas devido ao mau tempo, será anunciado nas
seguintes estações de rádio e de televisão da área de Hamilton :

Y108 FM/95.3 Fresh FM

TV
CH TV Morning Live (Channel 11)

Oldies 1150 (CKOC)/K-Lite 102.9
CKPC 1380 AM/Jewel 92.1 FM

Board Website – www.hwcdsb.ca
Twitter – https://twitter.com/HWCDSB
Facebook – www.facebook.com/hwcdsb/
The Hamilton Spectator
www.thespec.com
CBC Hamilton
www.cbc.ca./hamilton
Se as camionetas não funcionarem assim como as escolas encerrarem, poderá escutar este anúncio por volta das 7
horas da manhã e sempre que possível será anunciado nas estações acima mencionadas. No caso das escolas
fecharem mais cedo durante o horário escolar, as estações de rádio e de TV também farão este anúncio. Além
disso, cada escola tomará as necessárias providências para notificar os pais de que a escola irá fechar mais cedo
devido ao mau tempo.
Pedimos aos pais/Encarregados de educação:



em caso de se prever uma tempestade, os pais devem ter em consideração o risco que as crianças podem
enfrentar e, assim, decidir se devem ou não mandar os filhos para a escola;
os pais devem ouvir com atenção as estações de rádio de Hamilton e arredores, para terem conhecimento da
previsão do tempo e da decisão tomada pela Direcção Escolar;
se as camionetas forem canceladas e os pais conduzirem os filhos à escola, devem certificar-se que as crianças
entraram na escola e tomar as medidas necessárias para que tenham transporte de regresso a casa no fim do
dia ou em caso da escola fechar mais cedo. As camionetas da escola quando ficam canceladas de manhã,
ficam automaticamente canceladas para o resto do dia;
nos dias de tempestade, os pais só devem telefonar para a escola em caso de grande urgência;
os pais devem informar a escola do nome e telefone de uma pessoa que more próximo da escola e que esteja
na disposição de ficar com as crianças em caso de não ser possível contactar os respectivos pais.

Muito obrigado pela vossa colaboração.
Atenciosamente,
David Hansen
Director Escolar
(Portuguese)
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