
जाडो महिनाको अवहिमा हवद्ार्थीको सुरक्ालाई सुहनहचित गनने प्रयत्नका सार्, Denver Public Schools ले तपाईलंाई हवद्ालय वर्ष 2019-20 
को Weather Delay Policy (मौसले हुने हिलाई नीहत) लाई स्मरण गराउन चािन्छ। यो विद्यालय िर्षकया लयावि नययँा, विस्ट्रक्टले Weather 
Delay (मौसमले विलयाई हुने) घोरणया िरेमया सबै विद्यालय िर्ष (सुरु हुने समय जे भएपवन) दुई घण्या विलो हुनेछ। 

मौसमले हुने हिलाइको ताहलका हनमा्षण गनु्षको उदे्श्य भनेको हवद्ालयका बसिरूलाई हवद्ार्थीलाई बसमा चिाउने अहतररक्त समय उपलब्ध 
गराउनु र मौसम गम्ीर हुुँदा हवद्ार्थीले बस पर््षनु पनने समयलाई कम गनु्ष िो। DPS Transportation Services (DPS यातायात सेवा), 
यातायात हनकायिरू र मौसम ब्यूरोका प्रहतहनहििरूद्ारा उपलब्ध गराइएको जानकारीको आिारमा, हवद्ालय बन्द गनने वा हिला गनने कुराको 
बारेमा सुपररवेक्कले हनण्षय हलनुहुने्छ।

यवद DPS ले मौसमले हुने विलयाइको घोरणया िछ्ष  भने:
• हबिानीका हवद्ालय बसिरू हिलाइको ताहलका अनुसार सञ्ालन हुने्छन् र बसमा चिाउने सामान्य समयभन्दा दुई घण्ा हिलो गरी बस 

हबसौनीबाट हवद्ार्थीलाई बसमा चिाउन सुरु गनने्छन्। (उदािरणको लाहग: यहद तपाईकंो हबिानीको बस चि्ने समय हबिान 7:55 बजे िो भने, 
तपाईकंो बसले तपाईलंाई हबिानको 9:55 बजे चिाउने ्छ।)

• हिुँडेर आउने, बाइकमा आउने, कारमा आउने वा RTD प्रयोग गरी आउने हवद्ार्थीिरूलाई आफयू िरू सामान्य रूपमा हवद्ालय आउनका 
लाहग घरबाट हिुँड्ने समयभन्दा दुई घण्ा हिलो गरी हवद्ालयका लाहग हनस्कन प्रोत्ािन गररन्छ। (उदािरणको लाहग: यहद हवद्ार्थी हबिानको 
7:45 मा घरबाट हिुँड्नुहुन्छ भने उिाुँ हवद्ालय समयमै आइपुग्नका लाहग अब हबिानको 9:45 बजे घरबाट हिुँडे हुन्छ।)

• ECE र हकन्डरगाट्षन: हबिानी (AM) को हकन्डरगाटनेन रद् हुने्छ। हदउुँसो (PM) का हप्रस्कयू ल हवद्ार्थीिरू आफना सामान्य ताहलका अनुसार 
हवद्ालय जानुहुने्छ र बस सेवा प्राप्त गनु्षहुने्छ।  

• हवद्ार्थीिरू हवद्ालय आइपुगेपह्छ उिाुँिरूलाई अझै पहन हबिानको ्ाजा उपलब्ध गराइने्छ।

मौसम िम्भीर हँुदया पवन DPS विद्यालयहरू खुलया रहनछन् भने:
• हडरट्रिक्टले हवद्ार्थीको सुरक्ालाई सुहनहचित गन्षका लाहग हदनभरर मौसमको हनगरानी गनने्छ।
• आवश्यक यातायात उपलब्ध गराइने्छ। यद्हप, बस चालक तर्ा हवद्ार्थीको सुरक्ालाई सुहनहचित गन्षका लाहग सेवािरू पररमाज्षन गररन 

सक्छ।
• टरि ाहफक अवसर्ािरूले हवद्ार्थीिरूलाई हवद्ालय जाुँदै गदा्ष, हवशेर हरियाकलापिरूमा, काय्षरिमिरूमा वा घरमा अहतररक्त समय हबताउन 

आवश्यक गराउन सक्छन्।
• हवद्ालय हदनको अवहिमा मौसम गम्ीर हुन सुरु ग्छ्ष  भने, ह्छटै ्ुछट्ी हदने कुरासुँग सम्बरधित हनण्षय गररन सक्छ।
• बस माग्षिरू हदउुँसोमा सामान्य रूपमा पालना गररने समान रिम अनुसार नै सञ्ालन हुने्छन्: अवसर्ािरूमा आिाररत रिेर, घर आइपुग्ने 

समयमा फरक पन्ष सक्छ।
• हवद्ालय पह्छका हरियाकलापिरू (एथलेहटक काय्षरिम, समृरधि काय्षरिमिरू आहद) लाई मौसमका अवसर्ािरूको पररणाम स्वरूप पररमाज्षन 

वा रद् गन्ष सहकन्छ। 

यवद िम्भीर मौसमको कयारणले DPS विद्यालयहरूलयाई बन्द िररनछ भने:
• यातायातले कुनै पहन बसिरू सञ्ालन गनने्ैछन।
• हवद्ालय पह्छका सबै हरियाकलापिरू, जसमा हमडल र िाइ स्कयू ल ्ेलकयू द समावेश हुन्छन्, लाई रद् गररने्छ र यी हरियाकलापिरूका लाहग 

यातायात उपलब्ध गराइने्ैछन।
• कृपया हवद्ालय रद् भएको अवसर्ामा आफनो हवद्ार्थीको स्ािारको लाहग आवश्यक योजनािरू बनाउनुिोस्। 

तपयाईलंयाई जयानकयारभी कसरभी हुनेछ:
कठोर मौसमको अवसर्ामा, हडरट्रिकका अहिकारीिरूले हबिानको 5 बजेहभत्ै हनण्षय हलने्छन्। हवद्ालय बन्द गनने बा हिलो सञ्ालन गनने भनी हनण्षय गररन्छ भने, सर्ानीय 
टेहलहभजन र रेहडयो टे्शनिरूलाई तुरुन्ै सयूहचत गररने्छ र हतनीिरूले हवद्ालय बन्द वा हदलाइिरूको बारेमा हनयहमत घोरणािरू प्रसारण गनने्छन्। तपाई ं
thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com र denver.cbslocal.com मा जान पहन सक्ुहुन्छ। 1150-AM, 1280-AM र 1090-AM मा रेहडयो समाचार प्रसारण 
माफ्ष त स्ेनीश भारामा सयूचनािरू प्रसारण गररने्छ।

Robo Call - मौसमले हुने हिलाई वा हवद्ालय बन्द हुने अवसर्ा भएको घोरणा गररएको बेलामा, पररवारिरूले आफयू लाईलाई आगामी कदमिरू बारे जानकारी हदने Robo Call सयूचना प्राप्त 
गनु्षहुने्छ। पररवारिरूले आफनो हवद्ालयको फ्रन्ट काया्षलय र Infinite Campus मा आफनो अद्ावहिक गररएको सम्पक्ष  जानकारी कायम राख्न मित्त्वपयूण्ष हुन्छ ।
Weather.dpsk12.org - आकरस्मक हवद्ालय बन्द वा मौसमले हुने हिलाइसम्बधिी जानकारीलाई यिाुँ र transportation.dpsk12.org मा पोट् गररने्छ।
सयामयावजक सञ्याल - हवद्ालय बन्द हुने वा हिलाई हुने कुरासम्बधिी घोरणािरूलाई Facebook.com/DenverPublicSchools का सार्ै @DPSnewsnow र @DPSschoolbus Twitter मा 
पोस्ट गरिनेछ।
हटलयाइन - बन्द वा हिलो सुरु हुने बारे घोरणा गनने सने्दशलाई स्कयू ल हडरट्रिक्टको बन्द गनने िटलाइन 720-423-3200 का सार्सार्ै DPS यातायात िटलाइन 720-423-4600 मा पहन ्छोहडने्छ।

मौसमले हुने ढिलाइको तयावलकया
परिवाि ि ढवद्ालयहरूका लाढग जानकािी
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