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 2018 ديسمبر 3

 ،عائالتال أعزائي

بدء  حاالت تأخير أو للدراسة تعطيل أي عن مإلبالغك سنتخذها التي بالخطوات مألذكرك الفرصة هذه أغتنم أن أود الباردة، الشتاء شهور اقتراب مع

 .الشتوية العاصفة حالة في المدرسة إغالق قرار اتخاذ كيفيةب الخاص سياقال المعلومات عن بعضب وامدادكم بالطقس، ةمتعلقالدراسة ال

 أو إلغاء يبرر ما هناك كان إذا ما لتحديد بروكلينفي  العامة السالمةو مسئولي األشغال مع كثب عن نعمل فإننا ، الجوية األحوال سوء نتوقع عندما

 وقوتها العاصفة حجم كان إذا. الوطنية الجوية األرصاد دائرة من معلومات إلى استناداً  الطقس توقعات بدقة نراقبو معاً، نعملنحن . الدراسة تأجيل

 كانت إذا. دراسيال ليومل السابق اليوم مساءمن  8:00 الساعة بحلول المدرسة إغالق قرار باتخاذ نقوم فعندئذ ،التأكد من عالية بدرجة متوقَّعان

 .صباًحا 5:30 أقصاه موعد في( يلزم إصدار قرار كان إذا) القرارونصدر  ننتظر فإننا تأكيًدا، أقل الطقس توقعات

. المدينة عبر استخدامها ويمكن آمنة الطرق لجعل الفور على العمل( DPW) العامة ألشغالل بروكلين إدارة تبدأ الشتوية، العاصفة انتهاء بعد

 نللمعلمي نيمک حتی دارسنام ولح صفةرألوا سيةدرلما راتلسياا فقوام نم وجلثلا لةزاإل (DPW) علی دنعتم فإننا طرق،لا تمهيد لیإ باإلضافة

 بعض في العاصفة إزالة أثار يستمر أن يمكن العاصفة، انتهاء وقت على واعتماًدا. نبأما سةدرلما لیإ ولصولا بالطلل نيمکوصف سياراتهم 

 أيًضا المدينة تعلن قد. عوائق ودون بأمان العمل من DPW)) أطقم تتمكن حتى إضافي ليوم المدرسة إغالق إلى يؤدي مما الثاني اليوم إلى األحيان

 .إغالقها عدم أو المدرسة إغالق بشأن قرارنا على يؤثر مما السيارات، صف على حظر فرض

 اإلعالم،في وسائط  ناشركاء بإخطار نقوم القرار، هذا اتخاذ بمجرد. سةادرال بدء تأخير أو المدرسة بإغالق قرار اتخاذ تم إذا فقط بك نتصل سوف

 الهاتفية المكالمات عبر وموظفينا عائالتنا إلى مباشرة اإلشعار وإرسال ،فيسبوكو تويتر حسابات على رسالةال نشر ، موقعنا على المعلومات نشرل

 :المصادر لهذه روابط على أدناه االطالع يرجى. اإللكتروني البريد ورسائل اآللية

 

 www.brookline.k12.ma.us الموقع اإللكتروني

 BrooklinePublic@  تويتر

  www.facebook.com/BrooklinePublicSchools  فيسبوك

 WBZ (1030 AM)  الراديو 

 WBZ (Channel 4)      www.wbz.com  التلفاز 

  WCVB (Channel 5)  www.wcvb.com 

  WHDH (Channel 7)  www.whdh.com 

  WBTS (Channel 10)  www.nbcboston.com 

  WFXT (Channel 25)  www.boston25news.com 

  New England Cable News www.necn.com 

 

 

 

 

 



 

 من يتوقع ،الدراسة تأخر حالة في. الدراسة إلغاء حول المعلومات مشاركة طريقة بنفس التأخير في بدء الدراسة حول المعلومات مشاركة سيتم

 فترة طول على يتوقف وهذا لهم، المحدد المعتاد الوقت من ساعتين أو ساعة بعد بهم الخاصة الحافالت محطة في أو المدرسة إلى الوصول الطالب

 على ينبغي. لذلك وفقًا الزمنية جداولهم ترتيب ونعيدوسي التأخيرب تأمين عبور الطريقوالمسؤلين عن  الحافالت شركة ستعلم. عنها المعلن ريالتأخ

 جدول على للتعرف (BHS Playbook) الثانوية لمدارس بروكلين السلوك قواعد دليل من 51 صفحة إلى الرجوع الثانوية المدارس طالب

 .الدراسة ريتأخ حالة في الدراسية الحصص

 التي الطارئة الحاالت بخصوصبروكلين  مدينة من مهمة إشعارات لتلقي (Alert Brookline) إشعارات بروكلين إلى االنضمام في أيًضا تفكر قد

 https://brookline.bbcportal.com  المقيمين في بروكلين على تؤثر قد

 في ممعك الدراسة تأخيرات أو باإللغاءات المتعلقة المعلومات ومشاركة والموظفين الطالب سالمة ضمان في أولوياتنا تتمثل دائًما، الحال هو وكما

 .المناسب الوقت

 بإخالص

 توقيع
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