
 أیام تساقط الثلج: رموز اإلغالق
 ما المقصود بھا؟

 :  إغالق المدارس والمكاتب1الرمز 
 صباًحا) 5(یُعلن بحلول الساعة 

 Extendedینتھي برنامج  تُغلق جمیع المدارس والمكاتب.•
Day . 

تقریر األمناء في   تقریر موظفي الصیانة في الوقت العادي؛ •
 صباًحا.   6الساعة 

جمیع األنشطة والرحالت المیدانیة والبرامج في تُلغى  •
 المدارس وعلى أرض المدرسة. 

 تأخیر لمدة ساعتین -: فتح متأخر 2الرمز 
 صباًحا) 5مساًء أو  6(یُعلن بحلول الساعة 

 تُفتح جمیع المدارس والمكاتب بعد موعدھا بساعتین.•
 بعد موعده بساعتین.   Extended Dayیبدأ برنامج 

یسجل موظفو الصیانة/ الحراسة/ خدمة تقدیم الطعام في  •
الوقت المحدد. یسجل جمیع الموظفین اآلخرین بعد ساعتین  

 عن المعتاد.
تُلغى   یتأخر إقالل حافالت الصباح بعد موعده بساعتین. •

 الرحالت المیدانیة الصباحیة. 
 ینتھي الیوم الدراسي في وقت االنصراف العادي.  •

یوم االنصراف المبكر وفقًا للجدول الزمني: ینتھي الیوم  
 الدراسي في وقت االنصراف بعد یوم كامل. 

 : االنصراف المبكر 3الرمز 
 صباًحا) 11:30(یُعلن بحلول الساعة 

•

• 
• 
• 

تُغلق جمیع مدارس APS وExtended Day مبكًر ا في 
الوقت المعلن.  

یتم التوصیل بحافالت بعد الظھر بعد وقت االنصراف. 
یكُم ل موظفو الصیانة/ الحراسة نوبات عمل عادیة. تلغُ 

ى جمیع األنشطة واأللعاب والممارسات الجماعیة 
والرحالت المیدانیة وفصول تعلیم الكبار والبرامج في  

المدارس وعلى أرض المدرسة في فترات ما بعد الظھر/  
المساء. 

 تُلغى األنشطة المسائیة : 4الرمز 
 صباًحا) 11:30(یُعلن بحلول الساعة 

تُلغى جمیع األنشطة بعد الدوام الدراسي والمسائیة في  •
، بما في ذلك األنشطة واأللعاب والممارسات  APSمدارس 

الجماعیة والرحالت المیدانیة وفصول تعلیم الكبار والبرامج 
 .في المدارس وعلى أرض المدرسة من خارج المنھج

 مساًء.  6الساعة  Extended Dayینتھي برنامج  •

 : تُلغى أنشطة عطلة نھایة األسبوع5الرمز 
 مساًء)  6(یُعلن قبل الساعة 

وتُلغى جمیع أنشطة عطلة   APSتُغلق جمیع مباني مدارس  •
نھایة األسبوع، بما في ذلك األنشطة واأللعاب والممارسات  

الجماعیة والرحالت المیدانیة وفصول تعلیم الكبار 
والبرامج في المدارس وعلى أرض المدرسة من خارج  

 المنھج.

 العثور على معلومات: 
APS School Talk : apsva.us/schooltalk/

 apsva.usاإللكتروني:  APSموقع 
 وسائل التواصل االجتماعي

• Facebook :ArlingtonPublicSchools/ 
• Twitter :APSVirginia/ 
• Instagram :APSVirginia/ 

 قنوات األخبار التلفزیونیة المحلیة
 apsva.us/aquaticsعملیات حمام السباحة: 

 arlingtonva.usعملیات المقاطعة: 




