
مدارس مدينة كولمبوس جاهزة لعودة  عندما يؤدي الطقس الشتوي الى الغاء المدارس ,فأنت بحاجة ان تعلم بذلك على الفور ,  
فصل الشتاء و أيام الطقس السيء الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على يوم طفلك الدراسي ...في يومك المشغول ,تأكد من أن  

 لديك خطة للمستقبل . 
أخبار عن التأخر أو الغاء المدارس ,النشاطات الخارجية ,الرحالت الميدانية ,االحداث الرياضية للطالب  البقاء على االتصال: 

 سنشاركها معكم بعدة طرق . 
تأكد من دقة معلومات االتصال الموجودة في ملف طفلك في المدرسة ,اذا كنت بحاجة الى تحديث هذه المعلومات اتصل بالمكتب  .

  www.ccsoh.us.  Parent Portal   الرئيسي في مدرسة طفلك أو سجل على       
و االلغاءات االخرى مع رسالة فورية الى الهاتف و التابلت ,لتحًمل  “ أيام الثلج ”حًمل اآلب  لمدارس مدينة كولمبوس , فهذا أول مكان سنشارك معكم اآلخبار حول  

 اآلب  مجانا ابحث عن مدارس مدينة كولمبوس في محل اآلب على الجهاز الخاص بك .,  
          .مراقبة  االخبار على محطات التافزيون و االذاعة المحلية . 

لمدارس مدينة كولمبوس  على الفيسبوك و تويتر  تابعنا   (ColsCitySchools@) و انظر الى مواقعنا على االنترنت .   
 

 و سيتم تنبه جميع االسر و الموظفين من خالل مكالمة هاتفية من المقاطعة . 
عندما يؤثر الطقس السيء عاى محطات النقل في الصباح ,سوف يخطط  المدير لدينا  ما اذا كان سيتم الغاء المدرسة و يتم  في موعد  ُكن لديك خطة احتياطية : 

صباحاً .و اذا كاانت تنبٌئات الطقس سيئة بعد الظهر ,المدارس ستغلق مبكرا عند الظهيرة .قم بوضع خطة بديلة لطفلك بشكل مسبق .    0066أقصاه    
 

:هل طفلك مسؤول بشكل كاف ليكون في المنزل لوحده أو انه بحاجة الى شخص معه ا المراقبة   
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:هل هناك غداء متاح اطفلك لالفطار و الغداء  الغداء الصحي    
 

سنوات هل سيكون هناك      8:اذا تم غلق المدرسة مبكرا هل ابنك يذهب الى البيت او مكان أخر ,اذا كان طفلك أقل من عمر  موقع اآلمن    
  

 شخص يلتقي به عند محطة الباص . 
 

: هل هناك انشطة أمنة يمكن ان يقوم بها طفاكم في البيت لمدة غير متوقعة من الوقت . االنشطة الممتعة    

بالعالقات الشخصية  خطة بديلة اتصل    حول االسئلة الشائعة و النصائح  لالجابات على    
    014.305.8888    أو زرنا على    www.ccsoh.us  و ابحث عن  ”.Weather“ا                                       

 باغالق المدارس بسبب الطقس    

 ابقى دافئاً و كن على اطالع 


