颱風及暴雨訊號下市政署興趣班之安排
興趣班 ~ 包括成人及長者班組
●

懸掛颱風訊號
若上午六時或以後仍然懸掛八號或以上風球，所有上午課程停課；
若中午十二時或以後仍然懸掛八號或以上風球，所有下午課程停課。
停課後之補課安排，將另行通知。
●

懸掛暴雨訊號
當暴雨訊號仍然懸掛，在場地許可的情況下，室內活動照常上課。
參加者須考慮實際天氣及交通情況來判斷是否參加活動。學員遲到或缺
席，將不被視作缺勤。

親子/兒童興趣班
●

懸掛颱風訊號
- 自氣象局發出三號或以上颱風訊號後，當天所有課程停課；
停課後之補課安排，將另行通知。
- 若懸掛一號戒備訊號，仍照常上課。參加者須考慮實際天氣及交通
情況來判斷是否參加活動。學員遲到或缺席，將不被視作缺勤。
●

懸掛暴雨訊號
- 若在上午九時或以後仍懸掛暴雨訊號，所有上午課程停課。
- 若在下午二時或以後仍懸掛暴雨訊號，所有下午課程停課。
停課後之補課安排，將另行通知。

Plano dos cursos recreativos do IAM em caso de sinal de tufão
ou de chuva intensa
Cursos recreativos do IAM – incluindo turmas de adultos e turmas de idosos


Sinal de tufão
Se o sinal n.º 8 ou superior se mantiver içado às 6h da manhã ou depois, todas as
aulas da manhã serão suspensas;
Se o sinal n.º 8 ou superior se mantiver içado às 12h ou depois, todas as aulas da
tarde serão suspensas.
A respectiva compensação será divulgada posteriormente.



Sinal de chuva intensa
Quando o sinal de chuva intensa estiver içado, se o local o permitir, as actividades
em recinto coberto mantêm-se. Cabe aos participantes decidir se comparecem às
aulas ou não, tendo em conta o estado do tempo no momento e a situação do
trânsito. Não será marcada falta aos participantes que se atrasem ou não
compareçam às aulas.

Cursos recreativos para pais e crianças


Sinal de tufão
- Depois de o sinal n.º 3 ou superior ser emitido pela Direcção dos Serviços
Meteorológicos e Geofísicos, todas as aulas serão suspensas;
A respectiva compensação será divulgada posteriormente.
- Se for içado o n.º 1, as aulas mantêm-se. Cabe aos participantes decidir se
comparecem às aulas ou não, tendo em conta o estado do tempo no momento e a
situação do trânsito. Não será marcada falta aos participantes que se atrasem ou
não compareçam às aulas.



Sinal de chuva intensa
- Se o sinal de chuva intensa se mantiver içado às 9h ou depois, todas as aulas da
manhã serão suspensas.
- Se o sinal de chuva intensa se mantiver içado às 12h ou depois, todas as aulas da
tarde serão suspensas.
A respectiva compensação será divulgada posteriormente.

