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یاریت یکسرما موسم  یطوفان   
 

ہم نے  ںیم جہیہے، جس کے نت ایاضافہ کا تجربہ ک ںیت مشّد بڑھتی ہوئی یہم نے موسم سرما ک ں،یسالوں م ہیحال
۔ جب موسم سرما ںیسکتے ہمواقع آ یرمعمولیغ سےیگے۔ ا ںیکر عمل سےیہم ک ںیم امّیموسم کے ا یکہ طوفان ایجائزہ ل

ضرورت  یبند کرنے ککوتمام اسکولوں اور بورڈ کے دفاتر ںیہواور ہم یمثال پہلے نہ ملت یِجن ک ںیمواقع آئ سےیا ںیم
  پڑے۔

 
عملہ کےلئے پورے دن جائے کہ طلباء اور ایمحسوس ک ہیجائےگا جب  ایصورت حال پر ُاس وقت غور ک یہونے ک بند

 یاسکول ک بالخصوصہے جب  یہوسکت یصورت بھ یسیا ںی۔ اس مںیہ ںیمحفوظ نہ اتیسہول یک یحاضراسکول کی 
 یتک رسائ لطوفان جس سے اسکو یبرفان ای یبرف بار ادہیبہت ز کہ سےیج محدود ہوجائےکارکردگی کافی حد تک 

۔ ںیمعطل ہو جائ ںیالئن یک یبجل ایرو  یعرصہ کے لئے برق لیطو ای ںیعالقہ م عیوس جتًایمحدود ہوجائے، نت   
 

 ہیگے۔ بہرحال ،  ںیرکھتے ہوئے، جہاں تک ممکن ہوا ہم اپنے اسکولوں کو ُکھال رکھبرقرارو کارک قہیطر موجودہ
نگہداشت کا متبادل  یاسکول بند ہوئے تو بچوں ک اگر ںیحاالت م یہنگام سےیہے کہ خاندانوں کے پاس ا یضرور

 یگے۔ برائے مہربان ںیبند ہوجائ یکے پروگرام بھ گہداشتن یانتظام موجود ہو۔ اگر اسکول بند ہوئے تو پہلے اور بعد ک
آپ کے پاس متبادل پروگرام بنا ہوا  ںیصورت م یبندش ک یہنگام یکہ اسکول ک ںیبنائ ینیقیس بات کو وقت نکال کر ِا

  ہو۔ 
 

 کی معطلیاسکول کی سوراری 
 

اء کےگھر جانےکے وقت یا طلب سی کی خدمات کے لئے غیرمحفوظ ہوئےاگر سڑکوں کی صورت حال بسوں اور ٹیک
کو معطل رکھیں گے۔ ضروری نہیں کہ بسوں کو ہوا تو ہم اسکول کی سواری کے نظام امکان نے کا تک حالت بگڑ

دہ اطالع نہ دی جائے اسکول ُکھلے رہیں عباقاکینسل کرنے کا یہ مطلب ہو کہ اسکول ہنگامی طور پر بند ہے ۔ جب تک 
 گے۔

 
تو یہ دوپہر کےلئےبھی کینسل رہے گی۔ طوفانی  گی صبح کےوقت کینسل کردی جائے اسکول کی ٹرانسپورٹیشناگر

نہ ہونے والےطلباء کو غیرحاضرنہیں سمجھا جائے گا، لیکن ہم والدین سے موسم کی وجہ سے اسکول حاضر 
طوفانی موسم درخواست کرتےہیں کہ اگرُان کا بچہ ُاس دن اسکول نہیں آئے گا تو ُاس کی اطالع اسکول کو کردیں۔ 

ں مزید معلومات کےلئےبرائےمہربانی ہماری ویب سائٹ ، کے بارے می )inclement weather days( کےایام

www.yrdsb.ca پرجائیں۔ 
 
 
 
 

  

http://www.yrdsb.ca/Programs/Healthy/Pages/Extreme-Weather-Conditions.aspx
http://www.yrdsb.ca/
http://www.yrdsb.ca/
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 بارے میں اطالع کے ٹرانسپورٹیشن کی معطلی اسکول کیاسکول کے بند ہونے اور
 

   ٹرانسپورٹیشن اور اسکول کی بندش کے بارے میں فیصلہ جس قدرجلدی ممکن ہوا کیا جائےگا اوریہ  کی اسکول
 ،   ہوگئی ہے یا اسکول بند ہیں معطلکہ ٹرانسپورٹیشن  پہلے ہوگا۔ یہ معلوم کرنےکےلئے بجے سے  6:00صبح

 برائے مہربانی مندرجہ ذیل سے رجوع کریں:
 

 Student Transportation Services  :ویب سائٹ www.schoolbuscity.com  

  :3001-330-877-1  سٹوڈ نٹ ٹرانسپورٹیشن ہاٹ الئن  
 اسکول ویب سائٹ بورڈ ویب سائٹ اور 
 @YRDSB Twitter  اکائونٹ 
 ریڈیواورٹی وی(TV) چینل کی نشریات 

 
 بہترین کوشش کریں گے۔ ہم اپنےہم خاندانوں کواسکول اور بورڈ کےدفاتربند ہونے کی پیشگی اطالع کےلئے اپنی 

۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو دیتے ہیںترجیح کو مستقل طور پر تحفظ  عملہ کے ممبران اورخاندانوں کے طلباء،
 برائےمہربانی اپنے اسکول کے پرنسپل سے رجوع کریں۔
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