شہرپیما ہنگامی صورتحال میں اسکولوں کے بند ہونے کے متعلقہ طریقہ کار
ستمبر 2017

نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم برے موسم کے دنوں میں اسکولوں کو کھال رکھنے کی پوری کوشیش کرے گا۔ شہرپیما ہنگامی
صورتحال یا شدید طوفان کے دنوں میں اسکول کھلے رہنے کی صورت میں والدین کو اپنی صوابدید کو استعمال کرنا چاہیئے کہ

آیا یہ اپنے بچوں کو اس دن اسکول سفر کرنے کی اجازت دیں گے ،یہ جانتے ہوئے کہ سفر کرنے کا وقت لمبا ہو گا اور اسکول

سے آتے جاتے ہوئے سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ شہرپیما ہنگامی صورتحال یا شدید طوفان کی صورت میں اسکول کے بند ہونے
کے طریق کار کے لیے ایک شہر پیما پالیسی ضروری ہے۔ ذیل میں خاکہ کش طریق کار کا مقصد طلبا ،والدین اور عملے کے لئے

ہدایت نامے کا کردار ادا کرنا ہے۔ اس ہدایت نامے کے دوبارہ جاری کرنے کا مقصد اس امر کی یقین دہانی کروانا ہے کہ چانسلر

یا نائب چانسلر برائے نظام شہرپیما اسکولوں کو بند کرنے کا اختیار رکھتا ہے ،اور ان مطالبات اور توقعات کی وضاحت کرنا ہے
ّ
جن کے تحت چانسلر کا اعالن ،طلبا کے نقل و حمل کی خدمات پر اثر پذیری ،مرکزی دفاتر کی ذمہ داریوں کی معلومات تقسیم

کی جائے گی۔ تمام اسکولوں کو اسکول بند ہونے کے شہر پیما اعالن کی پابندی کرنا الزمی ہے۔ چانسلر یا نائب چانسلر برائے
نظام کی منظوری کے بغیر کوئی بھی اسکول تاخیر سے نہیں کھوال جائے ،طلبا کی جلدی چھٹی نہ کی جائے یا بند نہ کیا جائے

گا۔
شہرپیما اسکولوں کو بند کرنے کا اعالن
چانسلر میئر کے دفتر برائے ہنگامی صورت حال انتظامیہ ،شعبہء موسمیات ،شہری محکمہء صفائی و نکاسی ،اور شہری نقل و

حمل کی انتظامیہ کے ساتھ مشورہ کرکے شہرپیما ہنگامی صورتحال کے پیش نظر یا شدید طوفان کی صورت میں اسکولوں کو

بند کرنے یا تاخیر سے کھولنے کا شہرپیما اعالن کرے گا (جس میں اسکول بعد سرگرمیوں کو منسوخ کرنے کا اعالن بھی شامل

ہے۔ یہ فیصلہ متاثرہ دن کو صبح  5:00سے قبل جتنی جلد ممکن ہو کیا جائے گا۔

محکمئہ تعلیم ( )DOEکا محکمہء مواصالت اور نشریاتی تعلقات ،ہدایاتی اور معلوماتی ٹیکنالوجی کی ڈویژن کے ساتھ مل کر
متعلقہ معلومات محکمہء تعلیم کی ویب سائٹ پر بھی فراہم کر دے گا۔ ( DOE ,)http://schools.nyc.govکے دیگر سوشل میڈیا

وسیلے  https://twitter.com/nycschoolsاور  .https://facebook.com/NYCschoolsاسکول کے عملے اور والدین کو ہدایت دی
جاتی ہے کہ وہ محکمہء تعلیم کی ویب سائٹ پر جائیں ،مقامی ریڈیو اسٹیشنوں اور ٹیلیویژن اسٹیشنوں پر نشر کی جانے والی

معلومات کو سنیں یا  311سے رابطہ کریں۔
ایسی تمام صورتوں میں جب چانسلر یا نائب چانسلر برائے نظام اسکولوں کو بند کرنے کا اعالن کرتے ہیں تو ،دفتر برائے طالبانہ
نقل حمل بس کمپنیوں کو سرگرمیوں کے منسوخ ہونے کے متعلق مطلع کرے گا۔ جبکے چانسلر یا نائب چانسلر برائے نظام کے

پاس غیر پبلک اسکولوں کو بند کروانے کا اختیار نہیں ہے ،غیر پبلک اسکولوں کو شہر کے ذریعے فراہم کردہ ذرائع نقل و حمل

چانسلر یا نائب چانسلر برائے نظام کے فیصلے کے پابند ہیں۔

شہر پیما منظوری کے ساتھ بند کرنے کی تمام صورتوں میں ذیل کو منسوخ کر دیئے جائیں گے اور عملہ جن کی خدمات کے لیے

پبلک نظام سرمایہ فراہم کرتا ہے ،یہ اسک ول بعد سرگرمیاں دستیاب نہیں ہوں گی ،بجز اس کے کہ چانسلر یا نائب چانسلر برائے
نظام کوئی اور اعالن کریں :تمام فیلڈ ٹرپس ( ،بشمول پبلک اسکول کے جائے وقوع میں برادری پر مبنی تنظیموں کے اسکول بعد
پروگرام اور اسکول بعد پروگرام کی نقل و حمل ،بشمول برادری پر مبنی تنظیموں کے جائے وقوع میں اسکول بعد پروگرام کی نقل

حمل کے) تمام پبلک اسکول کھیلوں کی لیگ ( )PSALاور چھوٹے اسکول کی کھیلوں کی لیگ ( )SSALپروگرام ،تمام تعلیم
بالغان اور جاری تعلیم کے پروگرام ،تمام نوبالغ برو مراکز اور شام کے تمام ہائی اسکول مساوی ( )HSEپروگرام کے۔

مرکزی دفاتر :بجز اس کے کہ چانسلر یا نائب چانسلر برائے نظام کوئی اور ہدایات دے ( ،جو شدید ہنگامی صورت حال کی

صورت میں ) جب اسکول کو شہر پیما ہنگامی صورتحال یا بڑے طوفانی موسم کی صورت میں بند کرنے کی منظوری دی گئی ہو
تو تمام مرکزی دفاتر اور ضلع  75اور  79کے دفاتر پر الزم ہے کہ وہ معمول کے مطابق وقت کے لیے کھلے رہیں تاکہ ان کا عملہ
والدین اور دوسرے افراد کو ضروری معلومات فراہم کرنے کے قابل ہو۔

اسکول بعد سرگرمیوں کو منسوخ کرنا
شہر پیما برے موسم کی صو رت حال میں ،یا معمول کے اسکولی دن کے دوران ایک طوفان کے شدت اختیار جانے کی صورت
میں ،چانسلر یا نائب چانسلر برائے نظام تمام اسکول بعد سرگرمیوں PSAL ،اور  SSALکو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

سواالت؟
والدین اور عملے کو ان طریقہ کار کے اطالق کے متعلق تمام سواالت کو اپنے پرنسپل سے پوچھنا چاہیئے۔ اضافی معاونت کے لیے
پرنسپل اپنے مہتمم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

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

