मौसमले हुने ढिलाइको तालिका
परिवार र विद्यालयहरूका लागि जानकारी

जाडो महिनाको अवधिमा विद्यार्थीको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नका साथ, Denver Public Schools ले तपाईंलाई विद्यालय वर्ष 2019-20
को Weather Delay Policy (मौसले हुने ढिलाई नीति) लाई स्मरण गराउन चाहन्छ। यो विद्यालय वर्षका लागि नयाँ, डिस्ट्र क्टले Weather
Delay (मौसमले ढिलाई हुने) घोषणा गरे मा सबै विद्यालय वर्ष (सुरु हुने समय जे भएपनि) दु ई घण्टा ढिलो हुनेछ।
मौसमले हुने ढिलाइको तालिका निर्माण गर्नुको उद्दे श्य भनेको विद्यालयका बसहरूलाई विद्यार्थीलाई बसमा चढाउने अतिरिक्त समय उपलब्ध
गराउनु र मौसम गम्भीर हुँदा विद्यार्थीले बस पर्खिनु पर्ने समयलाई कम गर्नु हो। DPS Transportation Services (DPS यातायात सेवा),
यातायात निकायहरू र मौसम ब्यूरोका प्रतिनिधिहरूद्वारा उपलब्ध गराइएको जानकारीको आधारमा, विद्यालय बन्द गर्ने वा ढिला गर्ने कुराको
बारे मा सुपरिवेक्षकले निर्णय लिनुहुनेछ।

यदि DPS ले मौसमले हुने ढिलाइको घोषणा गर्छ भने:

•	बिहानीका विद्यालय बसहरू ढिलाइको तालिका अनुसार सञ्चालन हुनेछन् र बसमा चढाउने सामान्य समयभन्दा दु ई घण्टा ढिलो गरी बस
बिसौनीबाट विद्यार्थीलाई बसमा चढाउन सुरु गर्नेछन्। (उदाहरणको लागि: यदि तपाईंको बिहानीको बस चढ् ने समय बिहान 7:55 बजे हो भने,
तपाईंको बसले तपाईंलाई बिहानको 9:55 बजे चढाउने छ।)
• हिँडेर आउने, बाइकमा आउने, कारमा आउने वा RTD प्रयोग गरी आउने विद्यार्थीहरूलाई आफूहरू सामान्य रूपमा विद्यालय आउनका
लागि घरबाट हिँड्ने समयभन्दा दु ई घण्टा ढिलो गरी विद्यालयका लागि निस्कन प्रोत्साहन गरिन्छ। (उदाहरणको लागि: यदि विद्यार्थी बिहानको
7:45 मा घरबाट हिँड्नुहुन्छ भने उहाँ विद्यालय समयमै आइपुग्नका लागि अब बिहानको 9:45 बजे घरबाट हिँडे हुन्छ।)
• ECE र किन्डरगार्टन: बिहानी (AM) को किन्डरगार्टेन रद्द हुनेछ। दिउँ सो (PM) का प्रिस्कू ल विद्यार्थीहरू आफ्ना सामान्य तालिका अनुसार
विद्यालय जानुहुनेछ र बस सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
•	विद्यार्थीहरू विद्यालय आइपुगेपछि उहाँहरूलाई अझै पनि बिहानको खाजा उपलब्ध गराइनेछ।

खुला

मौसम गम्भीर हुँदा पनि DPS विद्यालयहरू खुला रहन्छन् भने:

•	डिस्ट्रि क्टले विद्यार्थीको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि दिनभरि मौसमको निगरानी गर्नेछ।
• आवश्यक यातायात उपलब्ध गराइनेछ। यद्यपि, बस चालक तथा विद्यार्थीको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाहरू परिमार्जन गरिन
सक्छ।
• ट्राफिक अवस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय जाँदै गर्दा, विशेष क्रियाकलापहरूमा, कार्यक्रमहरूमा वा घरमा अतिरिक्त समय बिताउन
आवश्यक गराउन सक्छन्।
•	विद्यालय दिनको अवधिमा मौसम गम्भीर हुन सुरु गर्छ भने, छिटै छु ट्टी दिने कुरासँग सम्बन्धित निर्णय गरिन सक्छ।
• बस मार्गहरू दिउँ सोमा सामान्य रूपमा पालना गरिने समान क्रम अनुसार नै सञ्चालन हुनेछन्: अवस्थाहरूमा आधारित रहेर, घर आइपुग्ने
समयमा फरक पर्न सक्छ।
•	विद्यालय पछिका क्रियाकलापहरू (एथ्लेटिक कार्यक्रम, समृद्धि कार्यक्रमहरू आदि) लाई मौसमका अवस्थाहरूको परिणाम स्वरूप परिमार्जन
वा रद्द गर्न सकिन्छ।

यदि गम्भीर मौसमको कारणले DPS विद्यालयहरूलाई बन्द गरिन्छ भने:
बन्द

• यातायातले कुनै पनि बसहरू सञ्चालन गर्नेछैन।
• विद्यालय पछिका सबै क्रियाकलापहरू, जसमा मिडल र हाइ स्कू ल खेलकूद समावेश हुन्छन्, लाई रद्द गरिनेछ र यी क्रियाकलापहरूका लागि
यातायात उपलब्ध गराइनेछैन।
• कृपया विद्यालय रद्द भएको अवस्थामा आफ्नो विद्यार्थीको स्याहारको लागि आवश्यक योजनाहरू बनाउनुहोस्।

तपाईल
ं ाई जानकारी कसरी हुनेछ:

कठोर मौसमको अवस्थामा, डिस्ट्रि कका अधिकारीहरूले बिहानको 5 बजेभित्रै निर्णय लिनेछन्। विद्यालय बन्द गर्ने बा ढिलो सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरिन्छ भने, स्थानीय
टेलिभिजन र रे डियो स्टेशनहरूलाई तुरुन्तै सूचित गरिनेछ र तिनीहरूले विद्यालय बन्द वा दिलाइहरूको बारे मा नियमित घोषणाहरू प्रसारण गर्नेछन्। तपाईं
thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com र denver.cbslocal.com मा जान पनि सक्नुहुन्छ। 1150-AM, 1280-AM र 1090-AM मा रे डियो समाचार प्रसारण
मार्फ त स्पेनीश भाषामा सूचनाहरू प्रसारण गरिनेछ।
Robo Call - मौसमले हुने ढिलाई वा विद्यालय बन्द हुने अवस्था भएको घोषणा गरिएको बेलामा, परिवारहरूले आफूलाईलाई आगामी कदमहरू बारे जानकारी दिने Robo Call सूचना प्राप्त
गर्नुहुनेछ। परिवारहरूले आफ्नो विद्यालयको फ्रन्ट कार्यालय र Infinite Campus मा आफ्नो अद्यावधिक गरिएको सम्पर्क जानकारी कायम राख्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
Weather.dpsk12.org - आकस्मिक विद्यालय बन्द वा मौसमले हुने ढिलाइसम्बन्धी जानकारीलाई यहाँ र transportation.dpsk12.org मा पोस्ट गरिनेछ।
सामाजिक सञ्जाल - विद्यालय बन्द हुने वा ढिलाई हुने कुरासम्बन्धी घोषणाहरूलाई Facebook.com/DenverPublicSchools का साथै @DPSnewsnow र @DPSschoolbus Twitter मा
पोस्ट गरिनेछ।
हटलाइन - बन्द वा ढिलो सुरु हुने बारे घोषणा गर्ने सन्देशलाई स्कू ल डिस्ट्रि क्टको बन्द गर्ने हटलाइन 720-423-3200 का साथसाथै DPS यातायात हटलाइन 720-423-4600 मा पनि छोडिनेछ।
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