OFFICE of SUPERINTENDENT
10 Civic Center Plaza Suite Two
P.O. Box 8741
Mankato, Minnesota 56002-8741
Office: 507.387.1868 Fax: 507.387.4257

معلومات الطقس الشتوي للعام الدراسي 2022-2021
السادة اآلباء وأولياء األمور:
يتم تقديم المعلومات التالية إليكم بينما نستعد لشتاء آخر بوالية مينيسوتا.
إن قرار تغيير يومنا التعليمي بسبب الطقس ال يتم اتخاذه بسهولة على اإلطالق ويتضمن عددا ً من المتغيرات ،ولكن دائما ً ما يكون مركز اتخاذ القرار لدينا هو سالمة
الطالب والموظفين .شكرا ً لكم مقدما ً على تفهمكم وتعاونكم.
سيتم تقديم إشعارات إغالق المدرسة واالنصراف المبكر على المواقع اإللكترونية ،محطات اإلذاعة والتلفزيون التالية .ستكون هناك أيضا ً رسالة مسجلة على خط
المساعدة في المنطقة التعليمية ( )District HELP Lineعلى رقم الهاتف .507-386-4777
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Mankatofreepress.com
southernminnesotanews.com
KEEZ
KMSU
KRBI
KMKO
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keyc.com
KEYC 12 - TV
KSTP-TV
KARE 11-TV
WCCO Radio and TV
FOX 9/MY29-TV

يمكنكم أيضا ً الحصول على المعلومات من خالل الموارد التالية:
• اشتركوا في موقع تويتر ( )Twitterعلى الرابط @ISD77MAPS
• تابعونا على موقع فيسبوك ( )Facebookعلى الرابطMankato Area Public Schools :
• اشتركوا لتلقي البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية على الموقع اإللكتروني www.isd77.oro؛ انقروا فوق "( "Newsاألخبار)؛ انقروا فوق "رمز الجرس"
إذا احتاجت المدارس إلى االنصراف المبكر ،فسيتم اإلعالن عن ذلك قبل وقت طويل من األوقات المحددة لمغادرة الحافالت للمدارس .يستغرق مقدمو خدمات
النقل لدينا حوالي ساعة ونصف لالستعداد لمغادرة مبكرة .عند تقرير المغادرة المبكرة ،يرجى قصر المكالمات الهاتفية على مدرسة طفلكم ،مما يسمح لموظفي
المدرسة بالعمل لضمان نهاية آمنة وفي الوقت المناسب لليوم التعليمي.
يتم توفير اإلرشادات التالية لمراجعتها وأخذها في االعتبار:
• حسب حدة ظروف الطقس ،قد يرغب مقدمو الرعاية في مقابلة الحافلة عند محطة الحافالت.
• يجب أن يكون لدى العائالت خطة بديلة في حالة عدم قدرة الحافالت على إعادة الطالب إلى منازلهم.
• يجب أن يرتدي الطالب دائما ً مالبس مناسبة للطقس ألن حاالت الطوارئ قد تؤدي إلى مواقف خطيرة.
• سيسمح المدراء للطالب الذين يطلب آباؤهم /أولياء أمورهم الحضور الستالم طفلهم (أطفالهم) مبكرا ً بالمغادرة .يرجى عدم إيقاف السيارات في مناطق
تحميل الحافالت أو إغالق مداخل أو مخارج الحافالت.
• في أيام الطقس الصعب عندما تكون ا لمدرسة منعقدة الوقت المحدد وتتم الدراسة كالمعتاد ،يتخذ اآلباء وأولياء األمور القرار النهائي بشأن ما إذا كان
طفلهم (أطفالهم) سيحضرون إلى المدرسة .إذا لم تقوموا بإرسال طفلكم (أطفالكم) ،يرجى االتصال بالمدرسة (المدارس) لإلبالغ عن الغياب .في هذه
األيام ،سيتم إعفاء الطالب (الطالب) من الحضور ولكن سيم وضع عالمة عليه على أنه غائب ،وسيقوم الطالب بتعويض العمل المدرسي الذي فاتهم.
السالمة هي األولوية القصوى لنا جميعاً ،وتقدر المنطقة التعليمية دعمكم لنا بينما نعمل سويا ً للتعامل مع أشهر الشتاء.
مع خالص التقدير واالحترام،

بول بيترسون،Peterson Paul/
حاصل على دكتوراه في التعليم
المدير المراقب

