إجراءات إغالق المدارس في حاالت الطوارئ
سبتمبر /أيلول 2016
سوف تستمر إدارة التعليم بمدينة نيويورك في بذل كل مجهوداتها إلبقاء المدارس مفتوحة في أيام الطقس العاصف .يجب على اآلباء أن
يتخذوا قرارهم الشخصي ما إن كانوا سيسمحون ألطفالهم بالذهاب إلى المدرسة في أيام الظروف الطارئة في عموم المدينة ،أو في أيام
العواصف الكبيرة عندما تبقى المدارس مفتوحة،مع العلم بأن وقت الوصول إلى المدرسة سيكون بالضرورة وقتا ً أطول ،وقد يكون هناك
تأخير لدى النقل من وإلى المدرسة .تعتبر سياسة عموم المدينة بشأن إجراءات إغالق المدارس ضرورية في حالة الظروف الطارئة في
عموم المدينة أو أيام العواصف الكبيرة .وتهدف هذه اإلجراءات المبينة أدناه إلى أن تكون بمثابة دليل للتالميذ وأولياء األمور والموظفين.
إن إعادة إصدار هذه المذكرة يؤكد على سلطة مستشار التعليم ونائب مستشار التعليم للعمليات المتعلقة بإعالن إغالق المدارس في عموم
المدينة ،وتحديد المتطلبات واإلستثناءات المتعلقة تتالئم مع نشر هذه المعلومات ،وأثرها على نقل التالميذ ،ومسئولية المكاتب الرئيسية.
يجب على جميع المدارس االلتزام بإشعارات عموم المدينة إلغالق المدارس .ال يحق ألي مدرسة االفتتاح المتأخر ،أو صرف التالميذ
مبكراً ،أو إغالق المدرسة دون الحصول على تصريح من مستشار التعليم أو نائب مستشار التعليم لشؤون العمليات.
إشعارات عموم المدينة إلغالق المدارس
وسوف يعلن المستشار أو نائب المستشار التنفيذي عن قرار عموم المدينة بإغالق المدارس (بما في ذلك إلغاء أنشطة ما بعد الدوام
المدرسي) في أيام الطقس العاصف أو الظروف الطارئة األخرى بعموم المدينة بعد التشاور مع مكتب العمدة إلدارة حاالت الطوارئ،
ومكتب األرصاد الجوية ،وإدارة المرافق الصحية في المدينة ،وإدارة المواصالت الحضرية ،ووكاالت أخرى مناسبة .وسيتم اتخاذ القرار
بشأن مدارس عموم المدينة في وقت مبكر قبل الساعة  5:00صباحا ً حسب اإلمكان في ذلك اليوم المعني.
سوف يقوم مكتب االتصاالت والروابط اإلعالمية بإدارة التعليم بمدينة نيويورك بإخبار خدمة بث األخبار بوكالة األنباء ( Associated
 )Pressومحطات اإلذاعة والتلفزيون في أقرب وقت ممكن قبل الساعة  5:00صباحاً .سوف يتم نشر جميع المعلومات ذات الصلة على
موقع إدارة التعليم ( ،)http://schools.nyc.govباإلضافة إلى صفحات إدارة التعليم على مواقع التواصل االجتماعي
 https://twitter.com/nycschoolsو  .https://facebook.com/NYCschoolsننصح موظفي المدارس وآباء التالميذ بمراجعة
الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم ،واالستماع إلى بث المعلومات عبر محطات التلفزيون واإلذاعات المحلية ،أو االتصال برقم
االستعالمات .311
في جميع الحاالت التي يقوم فيها المستشار أو نائب المستشار لشؤون العمليات باإلعالن عن إغالق المدارس ،سيقوم مكتب شؤون نقل
التالميذ بإخطار شركات الحافالت بأي إلغاء في األنشطة المتعلقة بها .بينما ال يتمتع مستشار التعليم ونائب المستشار لشؤون العمليات
بسلطة إغالق المدارس غير العامة ،فإن خدمات النقل للمدارس غير العامة التي توفرها بلدية المدينة ستلتزم بالقرار المتخذ من قبل
المستشار أو نائب المستشار لشؤون العمليات.
في جميع حاالت اإلغالق الرسمي للمدارس في عموم المدينة ،سيتم إلغاء األنشطة التالية ولن يتواجد أفراد الطاقم الممولين من منظومة
المدارس العامة في أنشطة ما بعد الدوام الدراسي ،إال إذا قام المستشار أو نائب المستشار لشؤون العمليات بإعالن خالف ذلك :جميع
الرحالت الميدانية ،جميع برامج ما بعد الدوام الدراسي (بما في ذلك برامج ما بعد الدوام الدراسي التابعة لمنظمات مجتمعية وتقدم في
مواقع المدارس العامة ،وخدمات النقل لبرامج ما بعد الدوام الدراسي ،بما في ذلك خدمات النقل لبرامج ما بعد الدوام الدراسي التي تعقد
في مقار المنظمات المجتمعية) ،جمع البرامج التابعة لالتحاد الرياضي للمدارس العامة ( )PSALواالتحاد الرياضي للصغار بالمدارس
العامة ( ،) SSALوجميع فصول تعليم البالغين ومواصلة التعليم ،وجميع مراكز الحي لتعليم البالغين الصغار ،وجميع البرامج المسائية
لمعادلة الشهادة الثانوية (.)HSE
المكاتب الرئيسية :إال في حالة ما إذا قرر مستشار التعليم أو نائب المسشار لشؤون العمليات خالف ذلك (وهو ما قد يحدث خالل حاالت
الطوارئ الحادة) ،يجب أن تظل جميع المكاتب الرئيسية ومكاتب المنطقتين التعليميتين  75و 79مفتوحة خالل ساعات الدوام الرسمية في
األيام التي تغلق فيها المدارس بسبب ظروف طارئة في عموم المدينة أو أيام العواصف الشديدة ،حيث يجب أن يكون الموظفين في
مواقعهم لتقديم المعلومات األساسية لآلباء وغيرهم.
إلغاء أنشطة ما بعد الدوام الدراسي
في حاالت الطقس العاصف في عموم المدينة ،أو إذا تطورت عاصفة إلى األسوء خالل يوم دراسي معتاد ،قد يقرر مستشار التعليم أو
نائب المستشار لشؤون العمليات إلغاء جميع أنشطة ما بعد الدوام الدراسي ،وأنشطة االتحاد الرياضي للمدارس العامة ( )PSALواالتحاد
الرياضي للصغار بالمدارس العامة (.)SSAL
األسئلة
يجب أن يوجه الموظفون واآلباء جميع األسئلة المتعلقة بتطبيق هذه اإلجراءات إلى مدير مدرستهم .يستطيع مدراء المدارس االتصال
بالمدراء المراقبين للحصول على دعم إضافي.

T&I-22609 rev 2/17 (Arabic) Procedures for School Closings

