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أعزاءنا أولياء األمور/األوصياء:
ستنجلي قريبا ً األجواء الدافئة ويقبل الخريف والشتاء بجوهما القاسي .لذا يرجى االستعداد وقرراء التنبياراا التاليرة مرا مردارن بررينن
ويليام العامة حول اإلجراءاا المتبعة أثناء أحوال الطقن الرديئة.
عندما يتسبب الثلج أو الجليد أو البرد القارن بخطور القياد أو المشي على الطرق ،فإا المدارن قد تفرتح مترخخر ً أو تللرق مبةرر ً  ،أو
ربما تللق ةامل اليوم .تتخذ هذه القراراا وفقا ً لظروف المقاطعة وتنبؤاا الطقن .قد تختلف هذه الظروف حير تعريأ أنرا عمرا هري
في مناطق أخرى .غير أا اهتمامنا األسان هو ضماا سالمة الطالب والموظفيا والسةاا المحلييا في محيط مساحة تناهز  350مريالً
مربعا ً .وقد تفتح المدارن أحيانا ً عندما تةوا الطرق المحلية وممراا المشا غير آمن ٍة للتنقل .فإذا ما تم هذا ،يرجى اللجوء إلرى الخيرار
اآلما .إذ لديك الخيار في عدم إرسال ولدك/أوالدك إلى المدرسة .سوف يُبرَّ ر غياب الطرالب ولرا يتعرضروا ألق عقوبرة دراسرية رغرم
أنه يتوجب عليام إنجاز واجباتام المدرسية.
إا مسؤولي المواصالا في مدارن برينن ويليام العامة يقرروا مدى األماا في التنقل مرا خرالل رصرد األحرول الجويرة والتنقرل بريا
طرق المقاطعة الرئيسة والنائية .ةما يقوموا بجمع المعلوماا ما الشرطة وما مديرية المواصالا في فيرجينيرا ومرا تنبرؤاا الطقرن
ومصادر أخرى قبل الوصول إلى قرار .فالسالمة تبقرى مرا أولرى اهتماماتنرا ،ونحراول دومرا ً اتخراذ القررار فري أسررع وقرا ممةرا وفقرا ً
لظروف الطقن المتلير  .نسعى دائما ً إلى إعالا القرار بيا الساعة الخامسة والخامسة والنصف صباحا ً ما خالل عد طرق:









البريد االلةتروني :اشترك بخدمة األخبار االلةترونية ما خالل الرابط .https://pwcsalerts.bbcportal.com
الااتف الجوال :تابع تطبيق  .MyPWCSيمةنك الحصول عليه مجانا ً ما مخزا برامج  Appleأو .Android
الرسررررائل النصررررية :يمةررررنةم تسررررجيل أرقررررام هررررواتفةم مررررا خررررالل حسررررابةم لنشررررر األخبررررار االلةترونيررررة علررررى الرررررابط
.https://pwcsalerts.bbcportal.com
عبر االنترنا :قم بزيار موقعنا ( )pwcs.eduو/أو الموقع االلةتروني الخاص بمدرستةم (في حال رصرد تلرك المواقرع يجرب
تحدي المتصفح ” “Control F5للحصول على آخر المعلوماا علياا).
مواقرررر ع التواصررررل االجتمرررراعي :مثررررل صررررفحتنا علررررى الفيسرررربوك  facebook.com/PWCSNewsأو تابعنررررا علررررى تررررويتر
.twitter.com/pwcsnews
اإلذاعة والتلفزيوا المحلييا :حي تقوم المحطاا بإذاعة وتةرار خبر اإلغالق بشةل منتظم.
متابعة تلفزيوا  PWCS-TVعلى القنا  18على  Comcastوالقنا  36على .Verizon
االتصال برقم الااتف المخصص لمعلوماا مدارن برينن ويليام العامة  703.791.2776ثم اختيار الرقم .3

في بعض األحياا قد يعلا عا االفتتاح المتخخر للمدارن ما أجل منح الوقا الةافي لفتح الطرقاا أو لتحسيا ظروف الطرق الخطير
قبل أا تفتح المدارن أبواباا .وإذا ساءا األحوال على نحو غير متوقع ،يبقى احتمال قرار اإلغالق قائماً.
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إذا ساءا أحوال الطقن بعد بدء اليوم الدراسي ،فقد نضطر إلى إغالق المدارن باةراً .عندئذ سيةوا نص اإلعرالا ةمرا يلري:
"سوف تللق جميع مردارن بررينن ويليرام العامرة مبةرر ً قبرل سراعة (أو سراعتيا) هرذا اليروم" ،وذلرك بحسرب األحروال الجويرة.
واإلغالق المبةر يعني أا جميع األنشطة الطالبيرة واألنشرطة الرياضرية وبرنرامج تطروير التعلريم العرام ( )GEDوفصرول تعلريم
الةبررار المجدولررة بعررد الرردوام المدرسرري سرروف تللررى .قررد يةرروا هنرراك اسررتثناءاا ،لررذا يرجررى التحقررق مررا الموقررع االلةترونرري
لمدرستةم للحصول على اإلعالناا الخاصة.
فيما يلي بعض المعلوماا الاامة التي يجب أا تل َّم باا:
 ال تحضروا أوالدةم إلى المدرسة باةراً إذا ةاا هناك تخجيل في فتح المدارن ألا الموظفيا قد يةونوا متخخريا أيضاً.
 ال يسمح بخخذ طالب الروضة وطالب المرحلة االبتدائية ما مواقف الحرافالا إال مرا قبرل األشرخاص المفوضريا فري
بطاقة الطوارئ الخاصة بالطالب (باإلضرافة إلرى أوليراء األمور/األوصرياء واإلخرو ) .اسرتعد أليرة حالرة إغرالق مبةرر
غير متوقع ،وقم بتحدي ملفاا المدرسة وإدراج أسماء األشخاص الموةليا بخخذ ولدك في حال عدم تمةنك ما فعرل
ذلك .سيتم إعاد أطفال ما قبل المدرسة ومرحلة الروضة إلى المدرسة إذا لم يتواجرد األشرخاص المروةليا باسرتقبالام
عند موقف الحافلة.
ً
خطة تبيا ما ينبلي على األوالد فعله إذا ما وصلوا إلى المنزل قبرل األشرخاص الرذيا سيسرتقبلونام .ةرذلك يحتراج
 ضع
طالب المرحلتيا المتوسطة والثانوية إلى خطط تضما سالمتام.
 يرجى عدم االتصال بمدرسة ولدةم أو بمةاتب إدار مدارن برينن ويليام العامة في حالرة طروارئ الطقرن ،إذ ينبلري
ألجاز هاتف اإلداراا أا تبقى مايخ لماام الطوارئ والتشليل.
 إا طواقم ال عمرل فري مردارن بررينن ويليرام العامرة تبرذل قصرارى جاردها لتحرافظ علرى سرالمة المردارن بعرد ظرروف
الطقن السيئة .يمةنةم تقديم يد العوا مرا خرالل فرتح الممرراا والمعرابر ومواقرف الحرافالا التري فري جروارةم لةري
يتمةا الطالب ما السير واالنتظار بخماا ،ولتتمةا الحافالا ما خدمة أوالدةم وإيصالام بخماا.
 يرجررى مراجعررة التعليمرراا المرفقررة والخاصررة ببرنررامج رعايررة أطفررال المرردارن ( )SACCوطررالب برنررامج Next
.Generation

تذةروا أنه ال يمةا اتخاذ أق قرار بشخا تعديل الجدول المدرسي بساولة.
إذا ةانا لديةم أية استفساراا تتعلق باذه اإلجراءاا ،فالرجاء االتصال بمدير مدرسة ولدةم قبل حلول موسم األحروال الجويرة
السيئة.
نشةر تعاونةم ودعمةم المستمر.
مخلصةـم

Steven L. Walts

المشرف العام على المدارن
المرفق
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تعليماتAخاصةAبأولياءAأمور/أوصياءAطالبAبرنامجAرعايةAأطفالAالمدارسA)SACC(AوبرنامجNext GenerationA


يطلب ما أولياء األمور إةمال وإعاد نموذج خطة أحوال الطقن السريئة ()Inclement Weather Plan Form
الذق يوضح ةيرف يلرادر ولردهم/أوالدهم المدرسرة عنرد االنصرراف فري حرال لرم يفرتح برنرامج  SACCوبرنرامج
.Next Generation



إذا أغلقا المدارن ،فسوف يللق برنامجا  SACCو .Next Generation



عنرردما تفررتح مرردارن برررينن ويليررام العامررة متررخخر لمررد سرراعتيا ،فررإا برنررامج  SACCسرريفتح متررخخراً سرراعتيا
أيضاً ،أما برنامج  Next Generationفسوف يفتح بحسب الجدول.



إذا أغلقا المدارن مبةر  ،فلا يفتح برنامجا  SACCو  Next Generationبعد المدرسة.



عنرردما تللررى أنشررطة بعررد المدرسررة واألنشررطة المسررائية ،فررإا برنررامجي  SACCو  Next Generationيللقرراا
الساعة الخامسة مساءً.



إذا ةانا لديةم أية استفساراا ،يرجى االتصال بالمشرف على برنامج  SACCعلى الرقم 703.791.8844

تعليماتAخاصةAبأولياءAأمور/أوصياءAطالبAماAقبلAالمدرسة
عندما يعلا عا تخخر افتتاح المدرسة لمد ساعتيا ،فإا ذلك يليّر برنامج مرحلرة مرا قبرل المدرسرة تلقائيراً .يتعريا علرى أوليراء
األمور/األوصياء مراجعة الجدول التالي:
االفتتاحAالمتأخرAلمدةAساعتين A


يترقررب طررالب مررا قبررل المدرسررة (الرردوام الصررباحي ودوام اليرروم الةامررل) وصررول الحافلررة إلررى الموقررف متررخخر
ساعتيا عا الوقا المعتاد.



ينبلي على طالب ما قبل المدرسة (الدوام الصباحي ودوام اليروم الةامرل) الرذيا يرختوا إلرى المدرسرة مشريا ً علرى
األقدام أا يصلوا متخخريا ساعتيا عا الجدول المعتاد.



ينصرف طالب الدوام الصباحي لمرحلة ما قبل المدرسة ساعة واحرد مترخخريا عرا وقرا االنصرراف المعتراد.
أما طالب اليوم الةامل فينصرفوا في الوقا المعتاد.



بالنسبة لطالب الدوام المسائي تصل الحافالا متخخر ساعة واحد وتنصرف في الوقا المعتاد.

ً
اإلغالقAالمبكرAساعةAواحد ًةA
ينصرف طالب ما قبل المدرسة (الدوام الصباحي ودوام اليوم الةامل) مبةريا ساعة واحد عا الوقا المعتاد .لا يةوا هناك
دوام مسائي لطالب ما قبل المدرسة.
اإلغالقAالمبكرAساعتين
ينصرف طالب ما قبل المدرسة (الدوام الصباحي ودوام اليوم الةامرل) مبةرريا سراعتيا عرا الوقرا المعتراد .لرا يةروا هنراك
دوام مسائي لطالب ما قبل المدرسة.

