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عزیزي العائالت والموظفین ،

مع ظھور أول ندف ثلجیة من الموسم على األرض بالفعل ، أود أن أتوقف لحظة ألشارككم الخطوات التي ستتخذھا المنطقة التعلیمیة إلبالغك بأي
عملیات إلغاء مدرسیة متعلقة بالطقس أو الفتحات المتأخرة. أرید أیًضا أن أقدم لكم بعض السیاق حول كیفیة اتخاذ القرار ، إذا كانت الظروف

تستدعي إغالق المدرسة.

عندما یتم توقع عاصفة شتویة ، فإننا نعمل عن كثب مع األشغال العامة في بروكلین ومسؤولي السالمة العامة لتحدید ما إذا كان سیتم إعالن إلغاء
قبلالمساءفيمساًء8:00الساعةبحلولالمدرسةإغالقفسنقرر،الیقینمنعالیةبدرجةالعاصفةوقوةحجمتوقعتمإذاتأخیرھا.أوالمدرسة

الیوم الدراسي. إذا كانت توقعات الطقس أقل تأكیًدا ، فإننا ننتظر ونتخذ قراًرا (إذا كان ھناك واحد) في صباح الیوم التالي ، في موعد ال یتجاوز
صباًحا.5:30الساعة

المدینة.عبرإلیھاالوصولویمكنآمنةالطرقلجعلالفورعلىالعمل)DPW(العامةلألشغالبروكلینإدارةبدأت،شتویةعاصفةنھایةبعد
باإلضافة إلى حرث الطرق ، نعتمد على إدارة األشغال العامة إلزالة الثلوج من مواقف السیارات واألرصفة في المدارس حول مدارسنا حتى
یتمكن المعلمون من ركن سیاراتھم ویمكن للطالب الوصول إلى المدرسة بأمان. اعتماًدا على موعد انتھاء العاصفة ، یمكن أن تستمر عملیة
تنظیف العاصفة أحیاًنا في الیوم الثاني ؛ قد یتسبب ذلك في إغالق المدرسة لیوم إضافي حیث تواصل أطقم إدارة األشغال العامة العمل بأمان

ودون عوائق. قد تعلن المدینة أیًضا عن حظر وقوف السیارات ، مما یؤثر أیًضا على قرارنا بشأن إغالق المدرسة أو عدم إغالقھا.

Brooklineشركةتواجھ،البلدیاتمنالعدیدمثل DPWتؤثرالتوریدسلسلةفيواضطرابات،األوبئةبسببالموظفینفينقًصاالعامھذا
رسالة منعلى صیانة معدات إزالة الجلید ، وانخفاض توافر المقاولین من القطاع الخاص لخدمات إزالة الثلوج. ھذه العوامل ، المفصلة في

المدرسة.إغالققراراتعلىأیًضاتؤثرقد،غالنتینDPWمفوض

نصح مفوض التعلیم في والیة ماساتشوستس المناطق التعلیمیة بأنھ ، في ھذا الوقت ، قد ال یتم جدولة التدریس عن ُبعد في أیام الثلج ھذا العام. أي
أیام تعلیمیة تم إلغاؤھا بسبب سوء األحوال الجویة یجب أن یتم تعویضھا في شھر یونیو. یتم تدوین أیام المكیاج في التقویم السنوي الخاص بنا ،

.والمتوفر ھنا

بمجرد اتخاذ قرار إغالق المدرسة أو تأجیلھا ، نقوم بإخطار شركائنا اإلعالمیین ، ونشر المعلومات على موقعنا اإللكتروني ، ونشر رسالة على
البریدورسائلاآللیةالھاتفیةالمكالماتعبروموظفیناعائالتناإلىمباشرةاإلشعاروإرسال،FacebookوTwitterعلىحساباتنا

اإللكتروني. . تجدون أدناه روابط لھذه المصادر:

www.brookline.k12.ma.us      إلكترونيموقع  

تضمین التغریدة           تویتر  

سنستخدمwww.facebook.com/BrooklinePublicSchools     الفیسبوكاالجتماعيالتواصلموقع  

أیًضا وسائل اإلعالم المحلیة لھذه اإلعالنات ، بما في ذلك:

WBZ        الرادیو ص)1030)

www.wbz.comالرابعة)(القناةWBZ   التلفاز  

                                WCVBالخامسة)(القناةwww.wcvb.com

                                WHDH7(القناة(www.whdh.com

https://protect-us.mimecast.com/s/Pz4KCKr5QBsLN0o3IM9wrH?domain=brookline.k12.ma.us
https://protect-us.mimecast.com/s/Pz4KCKr5QBsLN0o3IM9wrH?domain=brookline.k12.ma.us
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/School%20District%20Calendar_2021-2022_FINAL_corrected%206.21.21.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/BrooklinePublicSchools
http://www.wbz.com/
http://www.wcvb.com/
http://www.whdh.com/


                                WBTS10(القناة(www.nbcboston.com

                                WFXT25(القناة(www.boston25news.com

www.necn.comنیوزكابلإنجالندنیو                                

تأخرافتتاح
BEEPوK-8طالبوصولالمتوقعفمن،المدرسةافتتاحتأخرإذااإللغاء.كماالطریقةنفسفيساعة2فتححولتأخرتقاسممعلوماتوسیتم

إلى المدرسة ، أو في محطة الحافالت ، بعد ساعتین من المعتاد. ستعلم شركة الحافالت وحراس العبور بالتأخیر وسیعیدون ترتیب جداولھم وفًقا
Brooklineمدرسةطالبعلىیجبلذلك. High Schoolساعتین.لمدةالمدرسةافتتاحلتأجیلالخاصالزمنيالجدولھذاإلىالرجوع

حاالت الطوارئ في المدینة
سكانعلىتؤثرقدالتيالطوارئبحاالتیتعلقفیماBrooklineبلدةمنمھمةإخطاراتلتلقيCodeRedفياالشتراكفيأیًضاتفكرقد

Brookline.ھنا:متاحانالتسجیلورابطالمعلوماتwww.brooklinema.gov/alertsالعلم

یرجىأن یوًما ثلجًیا أو قرار فتح متأخر یتم دائًما وفًقا ألولویتنا القصوى: سالمة طالبنا وموظفینا. عالوة على ذلك ، سنعمل دائًما على مشاركة ھذه
المعلومات معك في الوقت المناسب لتمكینك أنت وعائلتك من االستعداد بشكل أفضل.

مع خالص التقدیر ،

Linus J. Guillory Jr.،دكتوراه
المشرف
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