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مـعـلومـات في حـال ســوء األحـوال الـجـويـة
ألولياء األمور واألوصياء في منطقة بيفرتون التعليمية
في حال أي قرار إلغالق المدرسة أو تأخير بدء وقت المدرسة سوف يتم اإلعالن عن ذلك القرار مع وسائل اإلعالم وفي الموقع االلكتروني
للمنطقة التعليمية باإلضافة إلى الفيسبوك والتويتر في تمام الساعة  5:30صباحاً .وكذلك الرسائل النصية من سكوول ماسنجر ،أو اإليميل أو الهاتف
(اعتماداً على التفضيالت المحددة)
نحن نشجع العائالت على اتخاذ قرار النقـل وقرار الحضور لألطفال حسب تقديراتكم الشخصية لحالة الطريق المالئمة وحسب موقعكم وماترونه
آمنـا ً لكم وألطفالكم.
في حال أن جميع المدارس والمرافق العامة للمنطقة التعليمية تكون مـغلقـة
 سيتم إلغاء جميع األنشطة والفعاليات المدرسية خالل فترة النهار /واألحداث المدرسية المسائية إذا كانت المدارس مغلقة.في حال وجود  2ساعتين  -تأخير لفتح المدارس وخدمة الباصات حـسب جدول ُ
طرق الثلج
 جميع المدارس ستفتح أبوابها ساعتين بعد الوقت المعتاد عليه. تـم إلغاء الصفوف الدراسية  /والبرامج التالية: Oدروس التقوية /التدخل المبكر في الفترة الصباحية
 Oصفوف ماقبل رياض األطفال (بري سكوول) في الفترة الصباحية
 Oصفوف المهن الطبية وبرنامج ميكانيكا السيارات في الفترة الصباحية
 تـم إلغاء برنامج  -تيرا نوفا  -طوال اليوم. لـن يتم توفير خدمة الباصات لـ :المدارس اإلبتدائية التالية (مدرسة بوني سلووب ومدرسة نانسي رايلس ومدرسة سـاتـو) لـن يتم توفير الباصات لطالب: - McKinney-Ventoالذين يعيشون خارج حدود المنطقة التعليمية.
في حال أن المدرسة تبدأ في وقتها المحدد ولكن خدمة الباصات حـسب جـدول ُ
طـرق الثـلـج
 جميع المدارس تعمل وفق الجدول اليومي المعتاد عليه. لـن يتم توفير خدمة الباصات لـ :المدارس اإلبتدائية التالية (مدرسة بوني سلووب ومدرسة نانسي رايلس ومدرسة سـاتـو) تـم إلغاء برنامج  -تيرا نوفا  -طوال اليوم. إذا كانت تنبؤات الطقس تبيِّن لنا بأن الجو سيتدهـور وأن حالة الجو ستسوء على مدار اليوم ،فـإن المنطقة التعليمية سوف تقومبتنفيذ واستخدام جدول ُ
طرق الثلج عند خروج الطلبة في نهاية اليوم الدراسي.
في حال أنّ حالـة الجـو تـستلزم اإلغـالق المب ّكـر للمدارس أو /إغـالق المدارس
 نحـن نشجع الجميع للـرجوع إلى الموقع االلكتروني للمنطقة التعليمية و -سـكوول مـاسنجر -ووسـائل اإلعالم المحليـة للمزيدمن المعلومات والتفاصيل.
 -سيتم إلغاء جميع األنشطة والفعاليات المدرسية خالل فترة النهار /واألحداث المدرسية المسائية.
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