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 2019לנובמבר,  25
 

 משפחות יקרות,
 

כדי להודיע , הנני מבקש לנצל הזדמנות זו ולהזכירכם את הצעדים אשר ננקוט בהם מתקרבת העונה הקרהבהועיל וזה עתה 

ההחלטה  אודות תהליך קבלתעל כל ביטול או עיכוב יום לימודים בשל נסיבות מזג האוויר, וכמוכן לספק לכם מידע  לכם

 להשבית בית הספר.
 

ציבורי של הביטחון המול רשויות העבודות הציבוריות ו, אנחנו עובדים באופן צמוד גרועה תחזית מזג אוויר מתקבלת כאשר

בקפדנות את התחזיות  מנתריםברוקלין כדי לקבוע האם ביטול או עיכוב יום הלימודים הינו נחוץ. תוך עבודה משותפת זו, אנו 

של וודאות, אז צמתה של הסערה נחזו ברמה גבוהה וידי שירות מזג האוויר הלאומי.  אם גודלה וע-המידע המסופק על על סמך

לפני יום הלימודים.  אם התחזית היא פחות ברורה, שבערב  8:00 שעה ידינו עד-ההחלטה בדבר סגירת בית הספר מתקבלת על

 בבוקר. 5:30-אנחנו מחכים ומקבלים את ההחלטה )אם ישנה החלטה( למחרת בבוקר ולא יאוחר מ
 

( מתחילה לפעול מיד למען בטיחות ונגישות הדרכים בכל , מחלקת העבודות הציבוריות של ברוקלין )מע"צבתום הסערה

בית הספר כדי  תמע"צ לשם פינוי שלג מחניות ומדרכות בקרבצוותי העיר.  בנוסף לפינוי שלג מצירי התנועה, אנו נעזרים ב

יכולות . תלוי בזמן סיום הסערה, לפעמים עבודות פינוי שלג בבטחהלאפשר למורים לחנות ולתלמידים להגיע לשיעורים 

עוד יום נוסף, בעוד שצוותי מע"צ ממשיכים ללהימשך גם ביום שלמחרת; מצב זה עלול להשאיר את בית הספר סגור 

בפעילויותיהם בבטיחות וללא הפרעה. העיריה גם כן יכולה להכריז על איסור חניה, מה שעלול להשפיע על החלטתנו בדבר 

 סגירת בית הספר.
 

או עיכוב הלימודים אנחנו מודיעים על כך לשותפי המדיה שלנו, מעלים את המידע  בית הספרסגירת  עללאחר קבלת ההחלטה 

באתר האינטרנט שלנו, מפרסמים הודעות בחשבונות טוויטר ופייסבוק שלנו, וכן שולחים הודעות ישירות למשפחות ואנשי 

 הצוות בעזרת שיחות טלפון אוטומטיות ודוא"ל.  להלן קישורים למקורות אלו:
 

 m.11k.eni.k12.b..ww.... האתר 

 c.11k.enilwm.eB@ טוויטר 

 h.Bim11k.B1blc.11k.enilwm.eBcBf11.w.... פייסבוק 

 (Mc  )1030 BW רדיו 

 mw.B1b.....    (4)ערוץ   Mc טלויזיה 

  MVCc  (5)ערוץ .....Bcm.B1b 

  MWHW  (7)ערוץ .....fhf.B1b 

  McBc  (10)ערוץ ....nmBm1ww1n.B1b 

  MXFB  (25)ערוץ ....m1ww1n25ni.w.B1b 

   i.  nl..nh V.m.i  i.w ....niBn.B1b 

  

 
 

http://www.brookline.k12.ma.us/
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/
http://www.boston25news.com/
https://www.necn.com/


פתיחת יום  דחייתיום הלימודים בשעתיים ישותפו באותו אופן כמו הודעות ביטול. במקרה של  דחיית פתיחת בנושאהודעות 

ת ההסעה שלהם שעתיים מאוחר מהרגיל. חברת האוטובוסים ולהגיע לבית הספר או לתחנ K-8הלימודים, יצופה מתלמידי 

של לו"ז  סיכום זהדי התיכון יש לעיין בתלמי לעזה"ב שלנו יידעו על העיכוב ויעדכנו את הלו"ז שלהן בהתאם. הומשמרות 

 תחילת שיעורים. דחייתהתיכון במקרה של 
 

מצבי חירום אשר עלולים  עללקבל הודעות חשובות מעיריית ברוקלין כדי  B.i.w c.11k.eniמומלץ גם להצטרף לקבוצה 

 fwwrw:llm.11k.eni.mmBr1.w...B1blלפגוע בתושבי ברוקלין.  
  

כרגיל, העדיפות העליונה שלנו היא בטיחות התלמידים ואנשי הצוות, וכן לשתף עמכם מידע אודות ביטולים או עיכובים 

 ם להתכונן היטב.  כולבני משפחותיבצורה מתוזמנת על מנת לאפשר לכם 
 

 בברכה, 
 

 בן לומיס
 מפקח זמני

      

https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/752/BHS%20Delayed%20Opening%20Schedule_2019-2020.pdf

