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משפחות יקרות,
עם חורף חודשים קרים כבר עלינו ,אני רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להזכיר לך את הצעדים שננקוט כדי ליידע אותך על
כל ביטולים הקשורים לבית הספר או פתחים מתעכבים ,ו כדי לספק לך קצת הקשר כמו כיצד ההחלטה לסגור את בית
הספר נעשית במקרה של סופת חורף.
כאשר מזג האוויר גרוע תחזית ,אנו עובדים בצמוד עם  Brookline’sעבודות ציבוריות ו פקידי בטיחות הציבור כדי
לקבוע אם או לא ביטול בית ספר או העיכוב הוא מוצדק .עובדים ביחד ,אנו עוקבים בקפידה אחר תחזיות מזג האוויר
בהסתמך על מידע של שירות מזג אוויר לאומי .אם גודלו וסופה של הסערה צפויים במידה גבוהה של ודאות ,אז נעבור
את ההחלטה לסגור את בית הספר עד השעה  8:00בערב בערב שלפני יום הלימודים .אם תחזית מזג האוויר פחות
בטוחה ,אז אנחנו מחכים ומקבלים החלטה (אם יש אחד) לא יאוחר מ .5:30
בתום סופה של חורף ,ה Brooklineהמחלקה לעבודות ציבוריות ( )DPWמתחיל לעבוד מיד כדי להפוך את הכבישים
בטוח ונגיש ברחבי העיר .בנוסף לחריש כבישים ,אנחנו סומכים על ה  DPWכדי לנקות שלג ממגרשי החניה של בית
הספר ו מדרכות סביב בתי הספר שלנו כך שמורים יכולים להחנות ו התלמידים יכולים להגיע בבטחה לבית הספר.
תלוי כאשר הסופה מסתיימת ,לפעמים זה הסערה לנקות יכול להמשיך לתוך יום שני שגורמת לבית הספר להיות סגורה
ליום נוסף כך צוותי  DPWיכול לעבוד בבטחה ללא הפרעות .העיירה עשויה גם להכריז על איסור חניה ,אשר
משפיעה על ההחלטה שלנו אם לסגור את בית הספר או לא.
אנו ניצור איתך קשר רק אם הוחלט לסגור את בית הספר או לעכב את פתיחת בית הספר .לאחר קבלת ההחלטה ,אנו
מודיעים לשותפי המדיה שלנו ,לפרסם את המידע באתר האינטרנט שלנו ,לכתוב הודעה על חשבונות  Twitterו -
Facebookשלנו ,ו לשלוח את ההודעה ישירות למשפחות שלנו צוות באמצעות שיחות טלפון אוטומטיות ודוא"ל.
בהמשך תמצא קישורים למקורות אלה:
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ניו אינגלנד כבל חדשות

מידע על פתיחה מאוחרת ישותף באופן זהה לביטול .אם יש להתעכב על פתיחת בית הספר ,תלמידים צפויים להגיע
לבית הספר או בתחנת האוטובוס שלהם שעה או שעתיים לאחר הזמן הקבוע שלהם ,בהתאם משך העיכוב הודיע .חברת
האוטובוסים שלנו ,שומרי המעבר ,תדע על העיכוב ותסדר מחדש את לוחות הזמנים בהתאם .תלמידי תיכון צריכים
להתייחס לדף  51שֶׁל ה  BHS Playbookבור לוח השיעורים במקרה של פתיחה מאוחרת.
מומלץ גם לשקול להצטרף  Alert Brooklineלקבל הודעות חשובות מן העיירה שֶׁל  Brooklineלגבי מצבי חירום
שיכולים להשפיע  Brooklineהתושבים: https://brookline.bbcportal.com/
כמו תמיד ,סדר העדיפויות שלנו הוא להבטיח את שלומם של התלמידים והצוות ולשתף מידע על ביטולים או פתיחות
מתעכב איתך במועד.
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