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 2019، 25نوفمبر 
 

 األعزاء العائالت،
 

بالخطوات التي سنتخذها إلبالغك بأي عمليات إلغاء مدرسية متعلقة  مأود أن أغتنم هذه الفرصة لتذكيرك ،الطقس البارد حلولمع 

 .المدرسة تعطيليفية اتخاذ قرار كذلك سأشرح لكم كو تأخير دوامبالطقس أو 
 

لتحديد ما إذا كان  Brooklineفإننا نعمل عن كثب مع األشغال العامة ومسؤولي السالمة العامة في  ،عندما يتم التنبؤ بالطقس السيء

إلى معلومات من خدمة  اً نقوم بمراقبة تنبؤات الطقس بعناية استناد اً،من خالل العمل مع. هناك حاجة إللغاء أو تأخير المدرسة أم ال

من  8:00بإغالق المدرسة بحلول الساعة  اً فسنتخذ قرار ،بحجم وشدة العاصفةن اليقين بدرجة عالية مإذا تم التنبؤ . الطقس الوطنية

في موعد ال  ،في صباح اليوم التالي( إن وجد) القرارفإننا ننتظر ونتخذ  ،إذا كانت توقعات الطقس أقل ثقة. اليوم السابق للتعطيل مساء

 .اً صباح 5:30يتجاوز الساعة 
 

عبر  وسالكةالعمل على الفور لجعل الطرق آمنة  Brookline   (DPW)إدارة األشغال العامة في ، تبدأةبعد انتهاء العاصفة الشتوي

إزالة الثلوج من مواقف السيارات في المدارس واألرصفة إدارة األشغال في فإننا نعتمد على  ،الطرق تنظيفباإلضافة إلى . المدينة

على وقت انتهاء  اً اعتماد. ويمكن للطالب الوصول إلى المدرسة بأمان سياراتهمركن المحيطة بمدارسنا حتى يتمكن المعلمون من 

في  البلديةقد يستمر تنظيف العاصفة في اليوم الثاني ؛ قد يتسبب هذا في إغالق المدرسة ليوم إضافي مع استمرار طواقم  ،العاصفة

 .المدرسة أم ال بتعطيلمما يؤثر على قرارنا  ،عن حظر وقوف السيارات اً قد تعلن البلدة أيض. العمل بأمان ودون عوائق
 

وننشر رسالة  ،وننشر المعلومات على موقعنا ،فإننا نبلغ شركاء وسائل اإلعالم لدينا ،المدرسة أو تأخيرها تعطيلبمجرد اتخاذ قرار 

مات الهاتفية اإللكترونية ونرسل اإلشعار مباشرة إلى عائالتنا والموظفين عبر المكال ،Facebookو Twitterعلى حساباتنا على 

 :أدناه روابط لهذه المصادر ونتجد .ورسائل البريد اإللكتروني
 
 

 www.brookline.k12.ma.us الموقع اإللكتروني 
 Twitter @BrooklinePublic 
 Facebook www.facebook.com/BrooklinePublicSchools 
 WBZ (1030 AM) الراديو 
 www.wbz.com    (4القناة )  WBZ التلفاز 
  WCVB ( 5القناة) www.wcvb.com 
  WHDH ( 7القناة) www.whdh.com 
  WBTS ( 10القناة) www.nbcboston.com 
  WFXT ( 25القناة) www.boston25news.com 
  New England Cable News www.necn.com 
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في حال تأخير دوام المدرسة، من المتوقع أن يصل . سيتم مشاركة المعلومات حول تأخير الدوام لمدة ساعتين بنفس طريقة التعطيل

سنبلغ شركة الحافالت وحراس . من الموعد المعتاد المدرسة أو في موقف الحافالت بعد ساعتين 8طالب الصفوف من الروضة إلى 

لجدول  هذا الملخصيجب على طالب المدارس الثانوية الرجوع إلى . العبور لدينا عن تأخير الدوام ليعيدوا ترتيب جداولهم وفقاً لذلك

 .في حالة تأخير الدوام BHSدوام المدرسة الثانوية 
 

فيما يتعلق بحاالت الطوارئ التي قد  Brooklineلتلقي إخطارات مهمة من بلدة  Alert Brooklineقد تفكر أيضاً في االنضمام إلى 

 https://brookline.bbcportal.comتؤثر على السكان 
  
كما هو الحال دائماً، تتمثل أولوياتنا في ضمان سالمة الطالب والموظفين ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتعطيل أو تأخير الدوام معك 

 .في الوقت المناسب لتمكينك أنت وعائلتك من االستعداد بشكل أفضل
 

 بإخالص،
 

Ben Lummis 
      المشرف المؤقت

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

