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  2019ژانویه 

 
  خانواده های عزیز، 

 
 برای هوای نامساعد زمستانگی آماد

 
بررسی کرده ایم که چگونه در مقابل  تجربه کرده ایم. از اینرو، ما سرد را در زمستان   در سالهای اخیر، افزایش هوای

 فتد که ماا زمستان به ندرت اتفاق میهوای غیر قابل پیش بینی در واکنش نشان دهیم. وقایع هوای نامساعد روزهای 
  شویم.  هیئت مدیره آموزش و پرورشدفاتر  همه مدارس وبه تعطیل کردن مجبور 

 
وجود برای دانش آموزان و کارکنان   ایمنی/ییتامن تعطیلی و بستن مدارس ممکن است  زمانی صورت گیرد که امکانات

 یات عملتوجهی شامل وقایعی باشد که به طور قابل ی تواند تا تمام روز را در مدرسه حاضر شوند. این امر م نداشته باشد
، باعث کند ، مثل بارش برف سنگین یا باران یخی که دسترسی به محل مدرسه را محدود میدنی کنمدرسه را محدود م

 کند. میبرقی را قطع خطوط  میشود یا مدت قطع برق سراسری یا طوالنی 
 

که است این امر مهم با این حال، داریم. می از نگه بحد ممکن با توجه به عملکرد فعلی خود، ما همچنان مدارس را تا 
مواقع نادری که ممکن است مدارس تعطیل شوند، در تدارکات جایگزین را برای مراقبت از فرزندان خود در خانواده ها 

مدارس، برنامه های مراقبتی قبل و بعد از مدرسه نیز عملی نخواهند شد.  لطفًا شدن در صورت تعطیل  نظر داشته باشند.
  برنامه ریزی داشته باشید.رای زمان کافی ب ،مطمئن شوید که در صورت تعطیل شدن مدارس در مواقع اضطراری

 
 لغو خدمات حمل و نقل مدارس 

 
نامساعد باشد، یا انتظار برود که در زمان بازگشت دانش  )سرویس مدارس( اگر شرایط خیابانها برای اتوبوس و تاکسی

خدمات حمل و نقل مدارس را لغو خواهیم کرد. البته لغو همچنان ،  ما دبدتر شوشرایط توجهی آموزان به منزل بطور قابل 
اتوبوس مدرسه لزومًا به این معنی نیست که مدرسه به طور اضطراری تعطیل شده باشد. مدارس باز خواهند بود، مگر 

  اینکه غیر از آن گزارش شود. 
 

آموزانی که به علت هوای نامساعد  اگر خدمات حمل و نقل در صبح لغو شود، برای بعدازظهر نیز لغو خواهد شد. دانش
در صورت نیامدن فرزندشان به به مدرسه نمی روند، غایب محسوب نخواهند شد، اما از خانواده ها تقاضا داریم که 

، لطفًا  inclement weather daysمدرسه در همان روز به ما اطالع بدهند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  
 .www.yrdsb.caاز وب سایت ما دیدن کنید  

 
 ارتباط درباره لغو خدمات حمل و نقل و تعطیلی مدارس تماس و 

 
تصمیم گیری خواهد شد. برای پی بردن  6قبل از ساعت درباره لغو خدمات حمل و نقل و تعطیلی مدارس در صبح زود 

 به لغو خدمات حمل و نقل یا تعطیلی مدارس لطفًا موارد زیر را بررسی کنید:
  وب سایتStudent Transportation Services  :www.schoolbuscity.com  
  خط تلفن اضطراری حمل و نقل( دانش آموزانStudent Transportation Hotline:) 

 1-877-330-3001 
 ( و وب سایتهای مدرسه آموزش و پرورشوب سایت هیئت مدیره ) 

http://www.yrdsb.ca/Programs/Healthy/Pages/Extreme-Weather-Conditions.aspx
http://www.yrdsb.ca/
http://www.schoolbuscity.com/
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  حساب توئیتر@YRDSB Twitter  
 رادیو و تلویزیونمثل  اخبار رسانه ها 

 
خود را برای اطالع  قبلی به تعطیلی مدارس و بستن ادارات آموزش و پرورش، ما حداکثر تالش بررسی  در مورد 

در صدر الویت ما قرار دارد.  همچنان دانش آموزان، کارکنان و خانواده ها  و امنیت  خانواده ها بکار خواهیم برد.  ایمنی
  در صورت هر گونه سوالی لطفًا با مدیر مدرسه فرزند خود صحبت کنید.

 

 

Louise Sirisko       
      مدیر آموزشی 

York Region District School Board     


