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משפחות וצוות יקרים,

עם פתיתי השלג הראשונים של העונה כבר על הקרקע, אני רוצה להקדיש רגע לחלוק איתכם את הצעדים שמחוז בית
הספר ינקוט כדי להודיע   לכם על ביטולי בית ספר הקשורים למזג האוויר או פתחים מאוחרים. אני גם רוצה לספק לך

הקשר כלשהו לגבי אופן קבלת ההחלטה, אם התנאים מצדיקים סגירת בית ספר.

כאשר צפויה סערת חורף, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי העבודות הציבוריות ובטיחות הציבור של ברוקליין
כדי לקבוע אם להכריז על ביטול או עיכוב של בית הספר. אם גודלה ועוצמתה של הסופה צפויים ברמה גבוהה של ודאות,

פחותהאווירמזגתחזיתאםלימודים.יוםשלפניבערב20:00השעהעדהספרביתאתלסגורההחלטהאתנקבלאזי
בבוקר.5:30מ-יאוחרלאבבוקר,למחרתכזו)יש(אםהחלטהומקבליםמחכיםאנחנואזבטוחה,

אתלהפוךכדימידלפעולמתחילה)DPW(ברוקלייןשלהציבוריותהעבודותמחלקתחורף,סערתשלסופהלאחר
הספרבתימחניונישלגלפנותכדיDPWעלסומכיםאנוכבישים,לחרישבנוסףהעיר.ברחביונגישיםלבטוחיםהכבישים

והמדרכות סביב בתי הספר שלנו, כך שהמורים יוכלו לחנות והתלמידים יוכלו להגיע בבטחה לבית הספר. תלוי מתי
הסופה מסתיימת, לפעמים ניקוי הסערה הזה יכול להימשך ליום שני; הדבר עלול לגרום לסגירת בית הספר ליום נוסף

גםשמשפיעמהחניה,איסורעללהכריזגםעשויההעירייההפרעה.וללאבבטחהלעבודממשיכיםDPWשצוותימכיוון
על ההחלטה שלנו אם לסגור את בית הספר או לא.

האספקהבשרשרתשיבושיםלמגפה,הקשוראדםבכוחמחסורעםמתמודדתברוקלייןDPWהשנהרבות,עיריותכמו
  המשפיעים על תחזוקה של ציוד לפינוי שלג וזמינות מופחתת של קבלנים פרטיים לשירותי פינוי שלג. גורמים אלה,

DPWנציבמאתבהודעההמפורטים Gallentine,הספר.ביתסגירתהחלטותעללהשפיעגםעשויים

נציב החינוך של מסצ'וסטס יעץ למחוזות בתי הספר כי בשלב זה, ייתכן שלא תתזמן הנחיות מרחוק בימי שלג השנה. כל
.כאןזמיןימי הדרכה המבוטלים עקב מזג אוויר גרוע חייבים להתבצע ביוני. ימי האיפור מצוינים בלוח השנה השנתי שלנו,

לאחר קבלת ההחלטה לסגור או לדחות את בית הספר, אנו מודיעים לשותפי התקשורת שלנו, מפרסמים את המידע
באתר האינטרנט שלנו, מפרסמים הודעה בחשבונות הטוויטר והפייסבוק שלנו, ושולחים את ההודעה ישירות למשפחות

ולצוות שלנו באמצעות שיחות טלפון והודעות דוא"ל אוטומטיות. . להלן אנא מצא קישורים למקורות אלה:

www.brookline.k12.ma.us      אינטרנטאתר  

BrooklinePublic@      טוויטר  

www.facebook.com/BrooklinePublicSchools     פייסבוק  

אנו נשתמש גם בכלי תקשורת מקומיים עבור הכרזות אלה, כולל:

WBZ        רדיו בבוקר)1030)

www.wbz.com)4(ערוץWBZ   ֵטֶלוִיִזיָה  

                                WCVB5(ערוץ(www.wcvb.com

                                WHDH7(ערוץ(www.whdh.com

                                WBTS10(ערוץ(www.nbcboston.com

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/
https://www.nbcboston.com/


                                WFXT25(ערוץ(www.boston25news.com

                                New England Cable News www.necn.com

פתיחה מושהיתפתיחה מאוחרת
צפוייםBEEPו-K-8תלמידיתתעכב,הספרביתופתיחתבמידהביטול.כמואופןבאותוישותףשעתייםעלשלמידע

להגיע לבית הספר, או לתחנת האוטובוס שלהם, שעתיים מאוחר מהרגיל. חברת האוטובוסים ושומרי החצייה שלנו יידעו
ללוח הזמניםעל העיכוב ויסדרו מחדש את לוחות הזמנים שלהם בהתאם. תלמידי תיכון ברוקליין צריכים להתייחסהזה

המיוחדלפתיחת בית ספר מאוחרת של שעתיים.

מצבי חירום בעיר
להשפיעשעלוליםחירוםמצבילגביברוקלייןמהעירחשובותהודעותלקבלכדיCodeRedל-להירשםגםתשקולאולי
www.brooklinema.gov/alertsכאן:מתקבליםזמיניםהרשמהוקישורמידעברוקליין.תושביעל

אנא דעו כי יום שלג או החלטה מאוחרת בפתיחהתמיד בהתאם לעדיפות העליונה שלנו: בטיחות התלמידים והצוות שלנו.
יתר על כן, אנו תמיד נפעל לחלוק את המידע הזה איתך בזמן כדי לאפשר לך ולמשפחתך להתכונן בצורה הטובה ביותר.

בכבוד רב,

לינוס ג'יי גילורי ג'וניור,דוקטורט
מפקח
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