أكتوبر 2017

أعزاءنا أولياء األمور/األوصياء:
لعل مواسممم الطقس الرديء باتت وشمممي ة .فنأمل من االسمممتع اد ل ا من خالل االطالع على مل يخص م ارس برينس ويليام العامة من
اإلجراءات المتعلقة بأحوال الطقس السيئة ومن خالل تأك ك من جاهزية تطبيق  MyPWCSالمخصص ألج زة الجوال.
عن ما يتسمممممبل الولا أو الجلي أو البرد القارس بخطورة القيادة أو المشممممم على الطرن فمد الم ارس ت تمتتخ متأخرة أو تبلق مب رة أو
ربما تبلق كامل اليوم .وتتخذ القرارات بناء على التنبؤات الجوية وأحوال الطقس ف مختلف أنحاء المقاطعة وذلك لضممممممماد سممممممالمة
الطالب والموظمين والسممم اد المحليين ف محيس مسممماحة تناهز  350ميال مربعا .ما يعن أد اإلغالن ت يح ث رغ ع م وجود األحوال
السمميئة كما تب و ل ف منطقت المجاورة .ف حين ت تمتخ الم ارس أحيانا عن ما ت ود الطرن المحلية وممرات المشمماة غير ٍمن تة للتنقل.
وإذا ما ح ث ذلك فل الخيار ف ع م إرسمممممال ول ك /أوالدك إلى الم رسمممممة .وعن ئ تذ يبرَّر غياب الطالب وبالتال لن يتعرضممممموا ألي
عقوبة دراسية رغ أنه يتوجل علي إنجاز واجبات الم رسية.
إد مسمممممؤول المواصمممممالت ف م ارس برينس ويليام العامة يقررود م األماد ف التنقل من خالل رصممممم األحول الجوية والتنقل بين
طرن المقاطعة الرئيسممممم ة والنائية .كما يقومود بجمع المعلومات من الشمممممرطة ومن م يرية المواصمممممالت ف والية فيرجينيا ومن تنبؤات
الطقس تبل الوصول إلى ترار؛ فاألماد يبقى دائما من أه أولوياتنا .إننا نحاول الوصول إلى ترار ف وتت مب ر ج ا وسس ظروف جوية
متبيرة ونطمخ أد نعلن القرار بين الساعة  5و  5:30صباحا باستخ ام مختلف الوسائل وه :
•

•
•
•
•
•

عبر االنترنت :تمق وا موتعنا االل ترون  pwcs.eduو/أو الموتع االل ترون الخاص بالم رسمممممة .سممممموف تا ر اإلشمممممعارات
المتعلقة بالطقس كمربع منبوق وبارز حالما تمتحوا المواتع االل ترونية .إذا كاد الموتع ممتوحا مسممممممبقا فيرجى إعادة تحميله
بالضممبس على زر  F5للحصممول على أح ث اإلشممعارات .سمموف ت ود الرسممائل باللبة االن ليزية وتحمل عنواد "إشممعار بحالة
الطقس" مع وجود رابس لترجمة نصه لع ة لبات.
مواقع التواصلللللللا اال ت ل ع  :موممل صمممممممحتنمما على الميسممممممبو  facebook.com/PWCSNewsأو تممابعونمما على تويتر
.twitter.com/pwcsnews
اإلذاعة ال حلية و القنوات التلفزيونية :حيث يعاد بث المعلومات المتعلقة باإلغالن وتأجيل االفتتاح بش ل مت رر.
قن ة  PWCS-TVتابعوا تلمزيود  PWCS-TVعلى القناة  18على  Comcastوالقناة  36على .)Verizon/FiOS
عبر اله تف :حيث يم ن الحصول على المعلومات من خالل االتصال على الرت  703.791.2776ث اختيار الرت . 3
تطبيق  MyPWCSعلى اله تف الجوال :يم ن الحصول على اإلشعارات بش ل مباشر على ج ازك المحمول .أوال توموا
بحذف النسممممممي الق يمة من التطبيق ث ح طملوا تطبيق الجوال المجان من خالل البحث على " "My PWCSف ناام اآليمود
 iOSأو األن روي .

لمزيم من المعلوممات يرجى زيمارة موتعنما االل ترون  .pwcs.eduاضممممممبطوا على الزر "من نحن  "About Usث رابس "حماالت
اإلغالن والتأجيل والطوارئ".
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يعلن عن االفتتاح المتأخر للم ارس أحيانا من أ جل منخ الو تت ال اف لمتخ الطر تات أو لتحسممممممين ظروف الطرن الخطيرة تبل أد تمتخ
الم ارس أبواب ا .وإذا ساءت األحوال على نحو غير متوتع يبقى احتمال ترار اإلغالن تائما.
إذا ساءت أحوال الطقس بع ب ء اليوم ال راس فق نضطر إلى إغالن الم ارس باكرا .عن ئذ سي ود نص اإلعالد كما يل " :سوف تبلق
جميع م ارس برينس ويليام العامة مب رة تبل ساعة (أو ساعتين) هذا اليوم" وذلك بحسل األحوال الجوية .واإلغالن المب ر يعن أد جميع
األنشمممطة الطالبية واألنشمممطة الرياضمممية وبرناما تطوير التعلي العام ( )GEDوفصمممول تعلي ال بار المج ولة بع ال وام الم رسممم سممموف
تلبى .ت ي ود هنا استوناءات لذا يرجى التحقق من الموتع االل ترون لم رست للحصول على اإلعالنات الخاصة.
فيما يل بعض المعلومات ال امة الت يجل أد تل َّ ب ا:
•

ال تحضروا أوالدك إلى الم رسة باكرا إذا كاد هنا تأجيل ف افتتاح الم ارس ألد الموظمين ت ي ونوا متأخرين أيضا.

•

ال يسمخ بأخذ طالب ما تبل الم رسة وطالب المرحلة االبت ائية من مواتف الحافالت إال من تبل األشخاص المموضين ف بطاتة
الطوارئ الخاصممة بالطالل (بما ف ذلك أولياء األمور/األوصممياء واإلخوة) .اسممتع وا ألية حالة إغالن مب ر غير متوتع وتوموا
بتح يث ملمات الم رسممة وإدراأ أسممماء األشممخاص الموكلين بأخذ ول ك ف حال ع م تم ن من فعل ذلك .سمميت إعادة أطمال ما
تبل الم رسة ومرحلة الروضة إلى الم رسة إذا ل يتواج األشخاص الموكلين باستقبال عن موتف الحافلة.

•

ضمممعوا خطة تبين ما ينبب على األوالد فعله إذا ما وصممملوا إلى المنزل تبل األشمممخاص الذين سممميسمممتقبلون  .كذلك يحتاأ طالب
المرحلتين المتوسطة والوانوية إلى خطس تضمن سالمت .

•

يرجى ع م االتصممممممال بم رسممممممة ول ك أو بم اتل إدارة م ارس برينس ويليام العامة ف حالة طوارئ الطقس إذ ينبب ألج زة
هاتف اإلدارات أد تبقى م يأة لم ام الطوارئ والتشبيل.

•

إد طوات العمل ف م ارس برينس ويليام العامة تبذل تصممار ج ها لتحافع على سممالمة الم ارس بع ظروف الطقس السمميئة.
يم ن تق ي ي العود بمتخ الممرات والمعابر ومواتف الحافالت الت ف جوارك ل يتم ن الطالب من السير واالنتاار بأماد
ولتتم ن الحافالت من خ مة أوالدك وإيصال بأماد.

•

يرجى مراجعة التعليمات المرفقة والخاصمممممة ببرناما رعاية أطمال الم ارس ( )SACCوبرناما  Next Generationوطالب
مرحلة الروضة.

تذكروا أنه ال يم ن اتخاذ أي ترار بشأد تع يل الج ول الم رس بس ولة.
إذا كانت ل ي أية استمسارات تتعلق ب ذه اإلجراءات فالرجاء االتصال بم ير م رسة ول ك تبل حلول موس األحوال الجوية السيئة.
نش ر تعاون ودعم المستمر.
مخلص

Steven L. Walts
المشرف العام على الم ارس
المرفق
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تعلي ت خ صة بأولي ء أمور/أوصي ء الطالب ال لتحقين ببرن مج رع ية أطف ل ال دارس ( )SACCوبرن مج Next Generation
•

تأك وا من إكمال وإعادة نموذأ خطة أحوال الطقس السمممميئة ( )Inclement Weather Plan Formالذي يوضممممخ كيف
يبادر ول ه /أوالده الم رسة عن االنصراف ف حال ل يمتخ برناما  SACCوبرناما  .Next Generationيجل إعادة
جميع النماذأ إلى الموظف المختص ف برناما رعاية أطمال الم ارس  SACCأو برناما Next Generation

•

إذا أغلقت الم ارس فسوف يبلق برنامجا  SACCو  Next Generationأيضا ف ذلك اليوم.

•

عن ما تمتخ م ارس برينس ويليام العامة متأخرة لم ة ساعتين فمد برناما  SACCسيمتخ متأخرا ساعتين أيضا.

•

إذا أغلقت الم ارس مب رة فسوف يبلق برنامجا  SACCو  Next Generationبع الم رسة.

•

عن ما تلبى أنشممممطة بع الم رسممممة واألنشممممطة المسممممائية فمد برنامج  SACCو  Next Generationيبلقاد السمممماعة
الخامسة مساء.

•

إذا كانت ل ي أية استمسارات فنرجو من التواصل مع المشرفين على برناما  SACCو برناما  Next Generationأو
االتصال على الرت 703.791.8844

تعلي ت خ صة بأولي ء أمور/أوصي ء طالب مرحلة الروضة
عن ما يعلن عن تأخر افتتاح الم رسمممممة لم ة سممممماعتين فمد ذلك يبيطر برناما مرحلة الروضمممممة تلقائيا .يتعين على أولياء األمور/األوصمممممياء
مراجعة الج ول التال :
االفتت ح ال تأخر ل دة س عتين
•

يترتل طالب مرحلة الروضة (ال وام الصباح ودوام اليوم ال امل) وصول الحافلة إلى الموتف متأخرة ساعتين عن الوتت
المعتاد.

•

ينبب على طالب مرحلة الروضمممة (ال وام الصمممباح ودوام اليوم ال امل) الذين يأتود إلى الم رسمممة مشممميا على األت ام أد
يصلوا متأخرين ساعتين عن الج ول المعتاد.

•

ينصممرف طالب ال وام الصممباح لمرحلة ما تبل الم رسممة سمماعة واح ة متأخرين عن وتت االنصممراف المعتاد .أما طالب
اليوم ال امل فينصرفود ف الوتت المعتاد.

•

بالن سبة لطالب ال وام الم سائ ف مرحلة الرو ضة ت صل الحافالت متأخرة ساعة واح ة عن الج ول وتن صرف ف الوتت
المعتاد.

اإلغالق ال بكر س عةً واحدةً
ينصرف طالب مرحلة الروضة (ال وام الصباح ودوام اليوم ال امل) مب رين ساعة واح ة تبل الوتت المعتاد .لن ي ود هنا دوام مسائ
لطالب مرحلة الروضة.
اإلغالق ال بكر س عتين
ينصمممرف طالب مرحلة الروضمممة (ال وام الصمممباح ودوام اليوم ال امل) مب رين سممماعتين تبل الوتت المعتاد .لن ي ود هنا دوام مسمممائ
لطالب ما تبل الم رسة.

