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عزیز افراد خاندان
طوفانی موسم سرما کی تیاری
حالیہ سالوں میں ،ہم نے موسم سرما کی بڑھتی ہوئی شدّت میں اضافہ کا تجربہ کیا ہے ،جس کے نتیجہ میں ہم نے
جائزہ لیا کہ طوفانی موسم کے ایّام میں ہم کیسے عمل کریں گے۔ ایسے غیرمعمولی مواقع آسکتے ہیں۔ جب موسم سرما
میں ایسے مواقع آئیں جِن کی مثال پہلے نہ ملتی ہواور ہمیں تمام اسکولوں اور بورڈ کے دفاترکوبند کرنے کی ضرورت
پڑے۔
بند ہونے کی صورت حال پر اُس وقت غور کیا جائےگا جب یہ محسوس کیا جائے کہ طلباء اورعملہ کےلئے پورے دن
اسکول کی حاضری کی سہولیات محفوظ نہیں ہیں۔ اس میں ایسی صورت بھی ہوسکتی ہے جب بالخصوص اسکول کی
کارکردگی کافی حد تک محدود ہوجائے جیسے کہ بہت زیادہ برف باری یا برفانی طوفان جس سے اسکول تک رسائی
محدود ہوجائے ،نتیجتاً وسیع عالقہ میں یا طویل عرصہ کے لئے برقی رو یا بجلی کی الئنیں معطل ہو جائیں ۔
موجودہ طریقہ کارکو برقراررکھتے ہوئے ،جہاں تک ممکن ہوا ہم اپنے اسکولوں کو کُھال رکھیں گے۔ بہرحال  ،یہ
ضروری ہے کہ خاندانوں کے پاس ایسے ہنگامی حاالت میں اگر اسکول بند ہوئے تو بچوں کی نگہداشت کا متبادل
انتظام موجود ہو۔ اگر اسکول بند ہوئے تو پہلے اور بعد کی نگہداشت کے پروگرام بھی بند ہوجائیں گے۔ برائے مہربانی
وقت نکال کر اِس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکول کی ہنگامی بندش کی صورت میں آپ کے پاس متبادل پروگرام بنا ہوا
ہو۔
اسکول کی سوراری کی معطلی
اگر سڑکوں کی صورت حال بسوں اور ٹیکسی کی خدمات کے لئے غیرمحفوظ ہوئے یا طلباء کےگھر جانےکے وقت
تک حالت بگڑنے کا امکان ہوا تو ہم اسکول کی سواری کے نظام کو معطل رکھیں گے۔ ضروری نہیں کہ بسوں کو
کینسل کرنے کا یہ مطلب ہو کہ اسکول ہنگامی طور پر بند ہے ۔ جب تک باقاعدہ اطالع نہ دی جائے اسکول کُھلے رہیں
گے۔
اگراسکول کی ٹرانسپورٹیشن صبح کےوقت کینسل کردی جائے گی تو یہ دوپہر کےلئےبھی کینسل رہے گی۔ طوفانی
موسم کی وجہ سے اسکول حاضر نہ ہونے والےطلباء کو غیرحاضرنہیں سمجھا جائے گا ،لیکن ہم والدین سے
درخواست کرتےہیں کہ اگراُن کا بچہ اُس دن اسکول نہیں آئے گا تو اُس کی اطالع اسکول کو کردیں۔ طوفانی موسم
کےایام ) ، (inclement weather daysکے بارے میں مزید معلومات کےلئےبرائےمہربانی ہماری ویب سائٹ
 www.yrdsb.caپرجائیں۔
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اسکول کے بند ہونے اوراسکول کی ٹرانسپورٹیشن کی معطلی کے بارے میں اطالع
اسکول کی ٹرانسپورٹیشن اور اسکول کی بندش کے بارے میں فیصلہ جس قدرجلدی ممکن ہوا کیا جائےگا اوریہ
صبح  6:00بجے سے پہلے ہوگا۔ یہ معلوم کرنےکےلئے کہ ٹرانسپورٹیشن معطل ہوگئی ہے یا اسکول بند ہیں،
برائے مہربانی مندرجہ ذیل سے رجوع کریں:







 Student Transportation Servicesویب سائٹwww.schoolbuscity.com :
سٹوڈ نٹ ٹرانسپورٹیشن ہاٹ الئن1-877-330-3001 :
بورڈ ویب سائٹ اور اسکول ویب سائٹ
 @YRDSB Twitterاکائونٹ
ریڈیواورٹی وی) (TVچینل کی نشریات

ہم خاندانوں کواسکول اور بورڈ کےدفاتربند ہونے کی پیشگی اطالع کےلئے اپنی بہترین کوشش کریں گے۔ ہم اپنے
طلباء ،عملہ کے ممبران اورخاندانوں کے تحفظ کو مستقل طور پرترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو
برائےمہربانی اپنے اسکول کے پرنسپل سے رجوع کریں۔
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