جمعية المدرسة المجتمعية لمقاطعة مونرو
يناير 2018
لإلحاطة :إغالق المدارس وتأخير اليوم الدراسي واالنصراف المبكر.
في إطار االستعداد للظروف الجوية التي قد تتسبب في تأخير اليوم الدراسي أو إلغائه ،يُرجى االطالع أدناه على األسئلة الشائعة ،واإلجراءات ال ُمتبعة
في حالة تأخير اليوم الدراسي/إغالق المدرسة:

كيف يتم اتخاذ قرار تأخير اليوم الدراسي أو إغالق المدارس؟ يستند قرار تأخير بدء اليوم الدراسي أو إلغائه في يوم معين إلى
الظروف الجوية ،مع النظر إلى الوضع الحالي ،مثل درجة الحرارة وتنبؤات األحوال الجوية.
كيف يتم اتخاذ القرار؟ تقع سالمة وحسن معيشة تالميذنا وموظفينا في قمة األولويات في حاالت الظروف الجوية العاصفة .يبدأ العملية
مديرو سير العمليات بالمبنى والنقل والتخطيط/السالمة  -عادة في وقت مبكر من الصباح (حوالي  3صباحا)  -عن طريق القيادة في الطرق،
والتحقق من األمر مع مسؤولي تطبيق القوانين المحلية وموظفي المدينة والمقاطعة والوالية المسؤولين عن الطرق السريعة .يتم التواصل مع
مديري النقل في األنظمة المدرسية المحيطة لمقارنة المعلومات.
عند جمع كافة المعلومات ،تُقدم توصية إلى مدير المنطقة بإلغاء اليوم الدراسي أو تأخيره.
إذا استند القرار إلى وجود جو بارد وليس عاصف ،ينظر في عامل تبريد الرياح .على سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة صفر ولكن ال توجد
رياح فقد ال يُشكل ذلك خطورة مقارنة بدرجة الحرارة  10مع وجود عامل تبريد الرياح الذي قد يصل بالحرارة إلى .5-
في بعض الحاالت ،يُتخذ قرار بتأخير بدء اليوم الدراسي بدال من إلغائه .ويتحقق ذلك عندما تتوقع تنبؤات األحوال الجوية بظروف جوية قارسة
أو بوجود ضباب أو ثلوج .يؤكد التأخير عادة أنه سيتم استالم التالميذ في ضوء النهار وربما تكون الشمس مشرقة فتبث بعض الدفء.
متى يُتخذ القرار وكيف يُمكنني أن أعرف أن اليوم الدراسي سيتأخر أو أن المدرسة ستُغلق؟ يُتخذ القرار في وقت مبكر قدر
اإلمكان ،ويكون عادة بحلول الساعة  5:30صباحا .وبمجرد اتخاذ قرار تُخطر محطات الراديو والتلفاز ويتغير ضوء التوقف بالموقع
اإللكتروني .إضافة إلى ذلك ،يُسجل البيان بلوحة مفاتيح التوزيع التليفوني الرئيسية بمركز اإلدارة ( )330-7700ويبث نظام رسائل المعلومات
إلى الموظفين وأولياء األمور.
لماذا ال يُتخذ قرار بإغالق المدرسة (أو تأخير اليوم الدراسي) استنادًا إلى التنبؤات الجوية الخاصة بالليلة السابقة؟ من
الصعب جدا اتخاذ قرار بتأخير اليوم الدراسي أو إغالق المدرسة استنادا إلى التنبؤات الجوية المتوقعة ،وباألخص عندما تتعلق التنبؤات بوجود
ثلوج .عادة يُتخذ القرار في الصباح ،استنادا إلى جميع العوامل المذكورة أعاله.
متى يُتخذ قرار بشأن صرف التالميذ في وقت مبكر؟ قرار الصرف في وقت مبكر ليس بالقرار السهل على اإلطالق .سنقوم بجميع
المحاوالت الممكنة لعدم صرف التالميذ من المدرسة في وقت مبكر أثناء اليوم ألننا نعلم أن ذلك يعني في كثير من األحيان عدم وجود أحد في
المنزل الستقبال التالميذ .إال أن التغيرات الجوية السريعة ودواعي السالمة قد تستدعي الحاجة إلى الصرف في وقت مبكر .يُرجى مناقشة هذا
االحتمال مع أسرتك ووضع خطة في حالة حدوث ذلك.
في حالة الحاجة إلى صرف تالميذ المرحلة االبتدائية في وقت مبكر ،سيفتح برنامج ( School Age Careالرعاية في سن المدرسة) التابع
لجمعية  MCCSCبعد مواعيد المدرسة أبوابه في وقت الصرف وستظل أبوابه مفتوحة حتى استالم آخر طفل .تالميذ المرحلة االبتدائية الذين
ال يستلمهم أولياء أمورهم وقت الصرف سيُرسلون إلى برنامج ( School Age Careالرعاية في سن المدرسة) حتى يتسنى الوصول إلى
أولياء األمور الستالمهم.
تأكد من أننا نتخذ هذه القرارات بعد التفكير مليا في الكثير من العوامل .أهمها هو أن تكون سالمة تالميذنا وموظفينا هي محور تركيزنا
األساسي .وسنسعى جاهدين التخاذ القرارات في وقت مبكر قدر اإلمكان حتى يمكن إخطار أولياء األمور ومقدمي الرعاية النهارية على الفور،
إال أنه في بعض األحيان التي يتعين فيها اتخاذ القرارات
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لضمان سالمة التالميذ يكون من األفضل اتخاذها في وقت متأخر .ستستخدم جمعية  MCCSCاألساليب التالية للتواصل مع األسر في حالة
اتخاذ قرار بالصرف في وقت مبكر:
نظام اإلخطار  SchoolMessengerالمستخدم بجمعية  MCCSCعن طريق البريد اإللكتروني أو نظام التنبيه النصي

)(text alert
موقع جمعية ) (www.mccsc.edu) (MCCSCوصفحتها عبر وسائل التواصل االجتماعي

) (Twitter @MCCSC_EDUو
 Facebookعلى الرابط ))www.facebook.com/MonroeCountySchools

لوحة مفاتيح التوزيع التليفوني الرئيسية بجمعية  MCCSCعلى الرقم .(812) 330-7700

سيتم إخطار وسائل اإلعالم المحلية والموجودة بالمنطقة.


أعتقد أنه كان ينبغي إغالق المدارس  -ليس من اآلمن الخروج إلى الطرق وال أرغب في أن يخرج طفلي في مثل هذه
الظروف الجوية .يحق لكل ولي أمر تحديد ما إذا كان طفله سيذهب إلى المدرسة أم ال .إذا كان ولي األمر يعتقد أن األمر غير آمن ،فيحق له
إبقاء طفله في المنزل .سيُسجل التلميذ على أنه غائب بموافقة ولي األمر ،إال أنه بإمكانه تعويض أي مهام فائتة.
هل يتعين علينا تعويض األيام الفائتة؟ في حالة تأخير اليوم الدراسي ،ال يتعين على الجمعية "تعويض" الوقت الضائع .في حالة إلغاء
اليوم الدراسي ،عادة يجب تعويض اليوم (األيام) الملغي.

إجراءات إللغاء األحداث الرياضية/الال منهجية

في حالة إغالق جميع المدارس
بالنسبة للمدارس االبتدائية واإلعدادية ،تُلغي جميع الممارسات واألنشطة الال منهجية واألحدث الرياضية في ذلك اليوم .أما في المدارس
الثانوية ،في حالة تحسن الظروف الجوية ،فإن الراعي/المدير الرياضي سيقدم توصياته لناظر المدرسة الثانوية ،الذي سيعمل مباشرة مع مدير
س ير العمليات بالمبنى لتحديد إذا كان يجب على التالميذ حضور الممارسات أو األنشطة أو األحداث الرياضية بشكل طوعي بعد الساعة 1:00
مساء .سيتعاون مدير سير العمليات بالمبنى مع مدير النقل والتخطيط/السالمة التخاذ هذا القرار .في حال اتخاذ أي قرار بالسماح بإجراء أي
حدث ،فسيبادر مدير سير العمليات بالمبنى بسرعة إبالغ مدير المنطقة بالقرار.
يتم إلغاء برنامج ( Ready Set Growاستعد لتكبر) وبرنامج ( School Age Careالرعاية في سن المدرسة).
في حالة إغالق جميع المدارس يوم الجمعة ،فستُغلق يوم السبت بغض النظر عن الحالة الجوية يوم السبت.
إذا لم يكن هناك ما يضر بسالمة التالميذ ،فلن تتأثر الممارسات/األنشطة/األحداث في يوم السبت .ومع ذلك إذا استدعت الظروف
الجوية/ظروف الطريق إعادة النظر ،فسيُقرر مديرو سير العمليات بالمبنى والنقل والتخطيط/السالمة ما إذا كان من الممكن نقل التالميذ بأمان
على متن حافالت المدرسة و/أو مركبات مملوكة للمدرسة .سيتشاور مديرو المدارس المتضمنين مع مدير سير العمليات بالمبنى في وقت مبكر
من اليوم لتحديد مدى أفضلية إلغاء األنشطة/األحداث يوم السبت .وسيقدم مدير سير العمليات بالمبنى توصيته إلى مدير المنطقة .سيتم التوصل
إلى قرار على مستوى النظام وسيتم إبالغه إلى وسائل اإلعالم اإلخبارية بنفس طريقة اإلبالغ عن إغالق المدرسة/تأخير اليوم
الدراسي/الصرف في وقت مبكر في أيام المدرسة االعتيادية.

في حالة تأخير اليوم الدراسي في جميع المدارس
لن تتأثر الممارسات/األنشطة/األحداث الرياضية التي تتم بعد اليوم الدراسي وفي أوقات المساء .قبل تأخير األنشطة التي يتم إجراؤها قبل بدء
اليوم الدراسي .يُدار برنامج ( Ready Set Growاستعد لتكبر) وبرنامج ( School Age Careالرعاية في سن المدرسة) حسب الجدول
المعتاد.
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في حالة صرف التالميذ بجميع المدارس في وقت مبكر
تُلغى جميع األنشطة التي تتم بعد اليوم الدراسي ،بما في ذلك الممارسات واألحداث الرياضية لذلك اليوم .ي ُدار برنامج School Age Care
(الرعاية في سن المدرسة)
الذي يتم بعد المدرسة حسب الجدول المعتاد.

في حالة صرف التالميذ بجميع المدارس في وقت مبكر يوم الجمعة
تُلغى جميع األنشطة التي تتم بعد اليوم الدراسي ،بما في ذلك الممارسات واألحداث الرياضية لذلك اليوم .يُلغي اليوم الدراسي يوم السبت ،بغض
النظر عن الظروف الجوية في هذا اليوم .إذا لم يكن هناك ما يضر بسالمة التالميذ ،فلن تتأثر الممارسات/األنشطة/األحداث في يوم السبت .ومع
ذلك إذا استدعت الظروف الجوية/حاالت الطريق إعادة النظر ،سيُقرر مديرو سير العمليات بالمبنى والنقل والتخطيط/السالمة إذا كان من
الممكن نقل التالميذ بأمان على متن حافالت المدرسة و/أو مركبات مملوكة للمدرسة .سيتشاور مديرو المدارس المتضمنين مع مدير سير
العمليات بالمبنى في وقت مبكر من اليوم لتحديد مدى أفضلية إلغاء األنشطة/األحداث يوم السبت .ستُقدم توصية إلى مدير المنطقة فيما يتعلق
باألمر؛ وسيتم التوصل إلى قرار على مستوى النظام وسيتم إبالغه إلى وسائل اإلعالم اإلخبارية بنفس طريقة اإلبالغ عن إغالق المدرسة/تأخير
اليوم الدراسي/الصرف في وقت مبكر في أيام المدرسة االعتيادية.

يُرجى مالحظة الجدول التالي الخاص بتأخير اليوم الدراسي:
المدارس االبتدائية
المدارس اإلعدادية/الثانوية

11:00صباحا
 10:00صباحا

وسائل اإلعالم التي يتم االتصال بها في حالة تأخير اليوم الدراسي أو إغالق المدارس:
WHCC 105.1 or B97
WISH TV- Channel 8
WKKG/WCSI/WNVI/Oldies 104/Y106
WQKC/WXKU WRTV-TV, Channel 6
WTHR-TV, Channel 13
WTTS 92.3/WGCL1370
WTTV 4
WVNI-FM, Spirit 95
WXIN-FOX 59
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Central Dispatch
County Highway Department
Herald-Times
Oldies 105 WQRK/WBIW/WQRJ
KORN 100.3/QMIX 107.3
WAVE
WCBK-FM 102.3
WCLS 97.7
WFHB 91.3
WFIU 103.7/ 95.1/106.1/100.7
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برنامج حسن المعيشة
الظروف الجوية أثناء فترة االستراحة بالخارج
درجة الحرارة – تستخدم جمعية  MCCSCنطاق لدرجة الحرارة يُعد باردا للغاية لفترة االستراحة بالخارج تتراوح فيه درجة
أ.
الحرارة ما بين  18و 23مع وجود تبريد للرياح (حسب موقع الملعب وشروق الشمس) .توجد أداة لحساب تبريد الرياح في رابط
موقع اإلدارة التعليمية
http://www.nws.noaa.gov/om/cold/wind_chill.shtml

جدول تبريد الرياح الصادر من خدمة
الحالة الجوية القومية

ب.

الظروف الجوية التي تشكل خطورة – تُلغى فترة االستراحة و/أو يتم إدخال التالميذ إلى الداخل بطريقة منظمة في حالة رؤية البرق
أو سماع صوت الرعد .يجب أن تظل السماء خالية من الرعد والبرق لمدة  30دقيقة لكي تُعد صافية.

المبادئ التوجيهية اإلدارية 2413-02
تمت الموافقة عليها من قبل مدير المنطقة بتاريخ 2013\28\05
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