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ما هو »يوم الجليد«؟   
 

يوم الجليد يعني اليوم املسموح فيه للطالب والعاملني البقاء باملنزل. ويتم إعالن يوم الجليد من قبل املدارس 
وغريها من املؤسسات األخرى عندما تكون هناك أحوال جوية قاسية غري معتادة تجعل التنقل غري آمن.  

يف أونتاريو Ontario ميكن أن تجعل بعض أحوال الطقس القاسية من الصعب أو من الخطر القيادة أو ركوب املواصالت أو امليش 

للمدرسة أو العمل. فكن دامئا مستعدا ألحوال الطريق غري املتوقعة أو التأخريات التي يصعب التنبؤ بها يف طريقك. وميكنك التعرف عىل 

أخبار الطقس قبل مغادرتك للمنزل عن طريق االستامع لإلذاعة أو مشاهدة القنوات اإلخبارية أو قراءة الصحف أو البحث عىل اإلنرتنت. 

 Ontario’s وللحصول عىل املعلومات بشكل منتظم عن أحوال الطرق الرسيعة ميكنك الرجوع لخدمات املعلومات الخاصة بسكان أونتاريو

Traveller Information Servicesعن طريق اإلنرتنت أو عن طريق االتصال برقم 1-1-5

وإذا كنت تسري عىل األقدام للمدرسة أو العمل تأكد من رضورة ارتدائك مالبس تشعرك بالدفء. 

للمدارس 

تقرر مجالس املدارس ما إذا كانت ستجعل اليوم يوم جليد. وقد يختلف القرار من مجلس آلخر. فمن الرضوري التأكد من مجلس مدارس 

املنطقة التي يتبعها طفلك ملعرفة إذا ما كانت هناك أي إلغاءات. 

ويتم إعالن يوم الجليد صباحا، وتقوم محطات األخبار املحلية بإذاعة املعلومات. كام ميكنك زيارة موقع مجالس املدارس التابع لوزارة 

التعليم بأونتاريو Ontario Ministry of Education’s School Board Directory ومجلس مدرسة طفلك. وتقوم املواقع اإللكرتونية 

ملجالس املدارس بنرش املعلومات الخاصة باإللغاءات الناتجة عن الطقس. 

وإذا كنت طالبا ملرحلة ما بعد الثانوي، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص مبعهدك أو جامعتك للتعرف عىل األخبار الخاصة بتحذيرات 

الطقس واإللغاءات. 

وتتجه الكثري من املدارس واملعاهد والجامعات لوسائل التواصل االجتامعي كطريقة أخرى إلعالم العامة باإللغاءات. 
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بالنسبة للعمل 

يقوم بعض أصحاب األعامل بتطبيق أيام الجليد. فارجع ملحل عملك لتعرف ما هي السياسات الخاصة باإللغاءات الناتجة عن الطقس. إذ 

تختلف السياسات باختالف أصحاب العمل، ولهذا تعرّف عىل اللوائح املوجودة يف محل عملك. وتوجد يف بعض أماكن  العمل سياسات 

للعمل من املنزل عندما تكون هناك أحوال طقس قاسية.


