
المدارس ,فأنت بحاجة الى    الغاء عندما يؤدي الطقس الشتوي الى  
 معرفة ذلك على الفور!    

 

جاهزة لعودة فصل الشتاء  و أيام الطقس السيء الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على يوم طفلك الدراسي ...في يومك  مدارس مدينة كولمبوس    

المشغول ,تأكد من أن لديك خطة للمستقبل .  
النشاطات الخارجية ,الرحالت الميدانية ,االحداث الرياضية للطالب سنشاركها  :االخبار حول الغاء المدارس, التحول االى التعلم عن بُعد ,  البقاء على االتصال  
 معكم بعدة  طرق 

 
 

طفلك  أو سجل على   سة  تأكد من دقة معلومات االتصال الموجودة في ملف طفلك في المدرسة ,اذا كنت بحاجة االى تحديث هذه المعلومات اتصل بالمكتب الرئيسي لمدر . ●

ي ( .                                           
ون  يد االلكبر ي ذلك  االتصال عند الطوارىء, رقم الهاتف , عنوان البر

) بما ف  بوابة الوالدين ) 
كل ليلة ,و هذا القرار يعني التحول الى التعلم عن بُعد .    الشاحن  لية  عىل كمبيوتر   كر طالبك بتعي    مهماتهم المب  

ٌ
ذ

 ●    

أو اي  الغاء أخر  برسالة نصية  فورية  عىل اهاتفك أو  “ يوم الثلج ,“الفيس بوك و التوتر , أو  تحقق من مواقعنا    عىل مدارس مدينة كولمبوس  اتبع  ●
التابلت . 

سيتم تنبيه جميع العائالت و الموظفي   من خالل مكالمة ألية من نظام هاتف المقاطعة .  ● 
.راقب االخبار عىل محطات التلفزيون و االذاعة المحلية  ● 

 
في الصباح ,سوف يخطط  االمسؤولون لدينا  ما اذا كان سيتم الغاء المدرسة و يتم  في موعد أقصاه  محطات النقل  عندما يؤثر الطقس السيء عاى  :كُن لديك خطة احتياطية  

صباحاً  و اذا كاانت تنبٌئات الطقس سيئة بعد الظهر ستغلق المدارس  مبكرا عند الظهيرة .قم بوضع خطة بديلة لطفلك بشكل مسبق .     03:5

ل لوحده أو أنه بحلجة اىل شخص معه  ؟         المراقبة :  ●  ي المب  
 
ي ليكون ف

 
هل طفلك مسؤول بشكل كاف

 ●  : هل هنااك  طعام موفر لطفلك  لالفطار و الغداء؟                الطعام الصحي
  ,هل يذهب طفلك اىل البيت  أو مكان أخر؟ اذا كان طفلك أقل     موقع أمن :  ● 

ً
اذا تم اغالق المدرسة مبكرا

سنوات هل سيكون هناك  شخص ينتظره عند محطة الباص ؟                                                        8من  
ل هناك انشطة أمنة يُمكن أن يقوم بها طفلك   في البيت لمدة غير متوقعة من الوقت ؟     النشاطات الممتعة: ه ● 

 

ابقى دافئاً و 
كن على اطالع 

لالجابة على  


