اکتوبر 2017

عزیز والدین/سرپرست:
خراب موسم قریب ہے۔ براہ مہربانی خراب موسمی حاالت کے دوران پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز ( )PWCSکے درج ذیل
طریقہ کار نوٹ کیجیئے ،اور اپنے آپ کو نئی جاری کردہ  My PWCSکسٹم موبائل ایپ سے لیس کیجیئے۔
جب برف باری ،برف  ،یا شدید سردی کی وجہ سے سڑکیں اور پیدل چلنے کے راستے خطرناک ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سکول تاخیر سے
کھلیں ،وقت سے پہلے بند ہوں ،یا پھر سارے دن کیلئے چھٹی ہو۔  350مربع میل کی حدود میں رہنے والے طلباء ،عملے ،اور رہائشیوں
کی سالمتی کو یقینی بنانے کیلیئے ،فیصلے کاؤنٹی بھر کے حاالت اور موسم کی پیش گوئی کی بنیاد پر کیئے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی عالقے میں خاص طور پر حاالت اتنے خراب نہ ہوں جبکہ سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ اس کے
برعکس ،سکول کھلے ہو سکتے ہیں جب آپ سمجھیں کہ مقامی سڑکیں اور فٹ پاتھ سفر کیلیئے محفوظ نہیں ہیں۔ ان حاالت میں ،آپ کو یہ
اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنے بچے/بچی (بچوں) کو سکول نہ بھیجیں۔ طلباء منظور شدہ غیر حاضری وصول کریں گے۔ انہیں تعلیمی
طور پر سزاوار نہیں ٹھہرایا جائے گا البتہ انہیں چھوٹ جانے والے ذمیہ کاموں کو پورا کرنا ہو گا۔
 PWCSٹرانسپورٹیشن ٹیم سفر کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلیئے ،حاالت پر نظر رکھتی ہے اور کاؤنٹی بھر کی بڑی اور دوردراز کی
سڑکوں پر سفر کرتی ہے۔ وہ کسی فیصلے کی سفارش کرنے سے پہلے پولیس ،ورجینیا کے محکمہ ٹرانسپورٹیشن کی معلومات اور
م وسمی پیشن گوئیوں کو مدنظر رکھتے ہیں۔ سالمتی ہمیشہ اولین ترجیح ہوتی ہے۔ ہم بدلتے ہوئے حاالت کے پیش نظر ،جلد از جلد فیصلے
پر پہنچنا چاہتے ہیں اور صبح  5اور  5:30بجے کے درمیان مختلف طریقوں سے اعالن کرتے ہیں:
•

•
•
•
•
•

آن الئن pwcs.edu :اور/یا کسی بھی سکول کی ویب سائٹ مالحظہ کیجیئے۔ جب سائٹ کھلے گی تو موسم سے متعلق اطالعات
ایک پاپ -اپ ڈبے میں ظاہر ہوں گے۔ اگر سائٹ پہلے ہی کھلی ہوئی ہے تو تازہ ترین اعالنات کیلیئے ” “F5کے ذریعے اپنے
براؤزر کو تازہ [ریفرش] کریں۔ پیغامات انگریزی میں ہوں گے اور دیگر زبانوں میں ترجمے کیلیئے ” “Weather Noticeکا
لنک ہو گا۔
سوشل میڈیا facebook.com/PWCSNews :پر ہمارے فیس بک پیج کو ” “Likeکیجیئے یا
 twitter.com/pwcsnewsکے ٹویٹر کو فالو کیجیئے۔
مقامی ریڈیو اور ٹی وی سٹیشن :سکول بند ہونے یا تاخیر سے کھلنے سے متعلق معلومات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔
 PWCS-TV: Comcastکا چینل  18اور  Verizon/FiOSکا چینل  36مالحظہ کیجیئے۔
فون PWCS :کی معلومات والی فون الئن  703.791.2776پر کال کیجیئے اور آپشن  3کا انتخاب کیجیئے۔
 My PWCSموبائل ایپ :اپنے ہاتھ والی ڈیوائس پر براہ راست نوٹیفیکیشن وصول کیجیئے۔ پہلے ،پرانا ورژن ختم کر دیجیئے ،پھر
 iOSاور  Android Appسٹور سے ” “PWCSتالش کر کے کسٹم موبائل ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیئے۔

مزید معلومات کیلیئے  pwcs.eduمالحظہ کیجیئے۔ ” “About Usپر اور پھر ” “Closings, Delays, and Emergenciesپر کلک
کییجیئے۔
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کبھی کبھار ،سکول تاخیر سے کھولنے کا فیصلہ سڑکوں پر ٹریفک اور خطرناک صورت حال صاف ہونے کے انتظار کیلیئے
استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ،اگر بعد ازاں موسم کی صورت حال مزید خراب ہو تو سکول بند کرنے کا فیصلہ پھر بھی ممکن ہے۔
اگر سکول کھلنے کے بعد موسم خراب یا مزید خراب ہوتا ہے تو سکول وقت سے پہلے بند کیا جا سکتا ہے۔ صورت حال کی
بنیاد پر متوقع اعالن یہ ہو سکتا ہے کہ ’’آج پرنس ولئیم کاؤنٹی کے تمام پبلک سکولز ایک گھنٹہ (یا دو گھنٹے) جلدی بند ہوں
گے‘‘ ۔ وقت سے پہلے سکول بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سکول اوقات کے بعد طلباء کی تمام سرگرمیاں ،کھیلوں کی
سرگرمیاں GED ،کالسیں ،اور تعلیم بالغاں کی کالسیں بھی عمومی طور پر منسوخ ہوں گی۔ تاہم کچھ استثنائی صورتیں بھی ہو
سکتی ہیں؛ ٰلہذا براہ مہربانی خصوصی معلومات کیلئے اپنی ای میل اور سکول کی ویب سائٹ مالحظہ کیجیئے۔
یہاں کچھ مزید اہم معلومات کا جاننا ضروری ہے:
• سکول تاخیر سے کھلنے کے اعالن پر بچوں کو جلدی سکول مت الئیے کیونکہ عملے کو بھی آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
• پری سکول اور ایلیمنٹری کے طلباء کو بس سٹاپ سے صرف وہی افراد لے سکتے ہیں جن کا نام طالبعلم/طالبہ کے
ہنگامی حالت میں رابطے والے کارڈ (والدین/سرپرست اور بہن بھائیوں کے ساتھ) پر لکھا ہوا ہے۔ خالف توقع
سکول وقت سے پہلے بند ہونے کے نتیجے میں سکول فائل میں ان لوگوں کے نام لکھ کر ان کو بااختیار بنائیے جو
اس صورت میں آپ کے بچے/بچی کو لے سکیں جب آپ خود نہیں آ سکتے۔ پری سکول اور کنڈر گارٹن کے
طلباء کو لینے کیلئے اگر آپ کے نامزد افراد بس اسٹاپ پر موجود نہیں ہوں گے تو انہیں واپس سکول لے جائیں
گے۔
• ایلمنٹری طلباء کیلیئے منصوبہ ہونا چاہئیے کہ انہیں معلوم ہو کہ انہیں گھر پہنچ کر کیا کرنا ہے اگر گھرپر کوئی موجود
نہیں۔ مڈل اور ہائی سکول کے طلباء کی سالمتی کو بھی یقینی بنانے کیلئے پہلے سے منصوبہ بند ی ہونی چاہئیے۔
• براہ مہربانی ہنگامی موسمی حاالت میں اپنے بچے کے سکول یا  PWCSکے دفاترمیں فون مت کیجیئے۔ سکول
ڈویژن کے فون سسٹم کی انتظامی اور ہنگامی معامالت سے نمٹنے کیلیئے ضرورت ہوتی ہے۔
• شدید موسم کے بعد PWCS ،کا عملہ انتہائی جانفشانی سے سکول کی امالک کو محفوظ بنانے کیلیئے کام کرتا ہے۔ اپنے
گھر کے گردو نواح میں فٹ پاتھوں ،پیدل چلنے کے راستوں اور بس اسٹاپ کی جگہ صاف کر کے آپ بھی اس عمل
میں شریک ہو سکتے ہیں ،تاکہ طلباء کو پیدل چلنے کیلیئے محفوظ راستہ ملے اور بسوں کو بھی لینے اور
چھوڑنے کیلیئے صاف راستے ملیں۔
• سکول جانے کی عمر کے بچوں کی دیکھ بھال کا مرکز ( )SACCاورنیکسٹ جنریشن ،اور پری سکول طلباء کیلیئے اس
خط کے منسلکہ میں خصوصی ہدایات مالحظہ کیجیئے۔
یاد رکھئیے ،سکول کے اوقات میں تبدیلی کا فیصلہ نہایت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔
ان طریقہ کار سے متعلق اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو براہ مہربانی شدید موسمی حاالت سے پہلے اپنے بچے کے سکول کے
پرنسپل کو فون کیجیئے۔
آ پ کے تعاون اور مسلسل حمایت کا شکریہ۔
مخلص،

Steven L. Walts
سپرنٹنڈنٹ برائے سکولز
منسلکہ
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سکول جانے کی عمر کے بچوں کی دیکھ بھال کا مرکز ( )SACCاور نیکسٹ جنریشن والے بچوں کے
والدین/سرپرست کیلیئے خصوصی ہدایات
• اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ نے ’’خراب موسم میں منصوبہ بندی کے فارم ‘‘ کو مکمل کر کے واپس جمع کروایا ہے
جو ظاہر کرتا ہے کہ  SACCاور  Next Generationبند ہونے کی صورت میں آپ کا بچہ/بچی (بچے) چھٹی کے
وقت سکول سے کیسے جائیں گے۔ تمام فارم آپ کے  SACCیا  Next Generationکے عملے کو واپس جمع
کروانے چاہیئے۔
• اگر سکول بند ہیں تو  SACCاور  Next Generationبھی بند ہوں گے۔
• جب  PWCSدو گھنٹے کی تاخیر سے کھلیں گے تو  SACCپروگرام بھی دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلے گا۔
• جب سکول جلدی بند ہوں گے تو سکول کے بعد  SACCاور  Next Generationبھی نہیں کھلیں گے۔
• جب سکول کے بعد اور شام کی تمام سرگرمیاں منسوخ ہوں گی تو  SACCاور  Next Generationپروگرام
 5بجے بند ہوں گے۔
• اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو براہ مہربانی  SACCاور  Next Generationکے سپروائزر کو
 703.791.8844فون کیجیئے۔

پری سکول میں جانے والے بچوں کے والدین /سرپرستوں کیلیئے خصوصی ہدایات
جب سکول دو گھنٹے کی تاخیر سے کھولنے کا اعالن کیا جائے گا ،تو یہ پری سکول کے اوقات کار کو بھی بدل دے
گا۔ والدین/سرپرستوں کو درج ذیل اوقات کار کا جائزہ لینا چاہئیے:
سکول دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلنے کی صورت میں
• صبح کے پری سکولز اور دن بھر کے پری سکولز کے طلباء کیلیئے سکول بس معمول کے اوقات کی بجائے دو
گھنٹے کی تاخیر سے آئے گی۔
• صبح کے پری سکولز اور دن بھر کے پری سکولز میں پیدل آنے والے طلباء کو معمول کے اوقات کی بجائے دو
گھنٹے کی تاخیر سے سکول آنا چاہئیے۔
• صرف صبح کے پری سکول طلباء کو معمول کے اوقات کار سے ایک گھنٹہ کی تاخیر سے برخاست کیا جائے گا۔
پورے دن کے پری سکول کے طلباء کو معمول کے اوقات کار کے مطابق برخاست کیا جائے گا۔
• دوپہر کے پری سکول کے طلباء کی بسیں معمول کے اوقات سے ایک گھنٹہ دیر سے آئیں گی اور چھٹی معمول کے
وقت پر ہو گی۔
سکول ایک گھنٹہ جلدی بند ہونے کی صورت میں
صبح کے پری سکول اور دن بھر کیلئے پری سکول کے طلباء کو معمول کے وقت سے ایک گھنٹہ جلدی برخاست کیا
جائے گا۔ اس دن دوپہر کے پری سکول بند ہوں گے۔
سکول دو گھنٹے جلدی بند ہونے کی صورت میں
صبح کے پری سکول اور دن بھر کیلئے پری سکول معمول کے وقت سے دو گھنٹے پہلے برخاست ہوں گے۔ اس دن دوپہر
کے پری سکول بند ہوں گے۔

