မည္သည္အ
့ ခ်ိန၊္ မည္သည္ေ
့ နရာတြင္ သင္၏ကေလး
တစ္ဥးီ ခ်င္း ေက်ာင္းကားစီး သြား-ျပန္ႏင
ုိ မ
္ ည္ကုိ သိထားရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ ဒင္းဗားအစိးု ရေက်ာင္းမ်ားရွိ ခံစားပိင
ု ခ
္ င
ြ ရ
့္ ေ
ိွ သာ
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံးု အတြက္ အဝါေရာင္ေက်ာင္း
ႀကိဳပိက
႔ု ားစီးနင္းသူတင
ုိ း္ သည္ ေန႔စဥ္ သူတ၏
႔ုိ + ကဒ္ကုိ
အသံးု ျပဳရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ ခၽြငး္ ခ်က္မရွပ
ိ ါ။ ကဒ္အစားထိးု
ျပန္ယျူ ခင္းႏွင့္ ယာယီကဒ္မ်ားအတြက္ သင္၏ ေက်ာင္းရံးု ၊
သိမ
႔ု ဟုတ္ ပိေ
႔ု ဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသိ႔ု ေႏြရာသီလမ်ားတြင္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ စလိပ
ု ါသည္။

1
2
3

ကဒ္ျပန္လည္
ရယူျခင္းႏွင့္ ယာယီ +
လက္မွတ္

+ လက္မွတ္ကို မည္သို႔
အသံုးျပဳရမည္နည္း။
ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္းကားတက္ဆင္းခ်ိန္တြင္ သူတို႔၏ + ကဒ္ကို
ကဒ္ဖတ္စက္ေရွ႔တြင္ ထား၍ ဖတ္ပါ။

n

+ ကဒ္ဖတ္စက္က အတည္ျပဳသည့္အခါ
အသံမည္၍ အစိမ္းေရာင္ေျပာင္းသြားမည္။
ေက်ာင္းသားကားေပၚ တက္ဆင္းခ်ိန္၊ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္တို႔ကို ခ်က္ခ်င္း
စက္က လံုျခံဳသည့္ေဒတာစနစ္ တြင္း
မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႀကိဳပို႔ႏွင့္ ေက်ာင္း အရာရွိမ်ားသာ
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား

n

သိရွိရမည့္ ရင္းျမစ္မ်ား
n

ေက်ာင္းရံုး- ေက်ာင္းမ်ားသည္ သင္ဦးဆံုး
ဆက္သြယ္ရမည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။ တိက်သည့္
ေက်ာင္းဝင္းသို႔ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ ကားသတင္းမ်ားကို
စံုစမ္းပါ။

n

ဘတ္စ္ ေစလႊတ္ေရး ဌာန (720) 423-4624
(နံနက္ ၅း ၃၀ မွ ည ၇း၃၀ နာရီအထိ)
• ဘတ္စ္ကား ၁၅ မိနစ္ထက္ေက်ာ္၍
ေနာက္က်ေနလွ်င္
• ေက်ာင္းသားက ႀကိဳပို႔ကားမစီးလွ်င္
• ေက်ာင္းသား ေပ်ာက္ဆံုးေနလွ်င္
• ပစၥည္းေပ်ာက္ဆံုး-ရွာေတြ႔ပါက

ယာယီလက္မွတ္ကို
ေက်ာင္း၏ေရွ႔ရံုးတြင္ ရယူ၍
အမ်ားဆံုး ၅ ရက္တိုင္
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ တရားဝင္
+ ကဒ္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္
ျပန္လည္ရယူရမည္။
ေပ်ာက္ဆံုသြားသည့္ +
ကဒ္ကို ျပန္ရယူရန္ ေက်ာင္း၏
ေရွ႔ရံုးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

မိဘမ်ား

n

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ +
လက္မွတ္ကို ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳရမည္။

n

သင့္ကေလး ေက်ာင္းကားစီးနင္းခ်ိန္တိုင္းတြင္
+ ကဒ္ သံုးရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။

n

ေက်ာင္းကား တက္-ဆင္းခ်ိန္တြင္ သင္၏ +
ကဒ္ကို စက္၌ ဖတ္ပါ။

n

n

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏
+ ကဒ္အတြက္ တာဝန္ ရွိသည္။
သင္၏ကဒ္ကို ဝါးမစားပါႏွင့္၊ မခ်ဳိးပါႏွင့္၊
မေပ်ာက္ဆံုးပါေစႏွင့္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ +
ကဒ္က မည္သည့္ ကေလးမ်ား
ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ရွိေၾကာင္း သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔ တိက်မွန္ကန္စြာ
သိရွိေစသည္။

n

+ ကဒ္ေၾကာင့္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုအက်ဳိးရွိစြာ
သံုးေစႏိုင္ၿပီး၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစသည္။

သတင္းမ်ားပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ ရ
ိွ န္ transportation.
dpsk12.org/pass သိ႔ု သြားၾကည္ပ
့ ါ။

ေနာက္ဆံုး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္
သတင္းမ်ားအတြက္ transportation.dpsk12.org
သို႔ သြားၾကည့္ပါ။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္
ေက်ာင္းမွ မိဘမ်ား/ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားမည္။

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ား လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးဌာန (720) 423-3911
(ည ၇း၃၀ ေနာက္ပိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ)
n

ႀကိဳပို႔ဌာန (720) 423-4600
transportation@dpsk12.org
• လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘတ္စ္ကား သတင္း
• + ကဒ္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား
• အေထြေထြ သတင္းအခ်က္မ်ား

n

လံုျခံဳစြာေျပာဆိုႏိုင္သည့္ဌာန 1 (877) 542-SAFE
• ေက်ာင္းသား၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
သတင္းပို႔ရန္

n

မိဘမ်ားအတြက္ ဝက္ဘ္ေပၚတယ္
myportal.dpsk12.org
မိဘမ်ားသည္ ယခုအခါ ေက်ာင္းသား၏
အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ၿပီ။
ယင္းတို႔တြင္• ဘတ္စ္လမ္းေၾကာင္း အေသးစိတ္သတင္း
• + ကဒ္ အသံုးျပဳပံု
• အေရးႀကီးသည့္ ႀကိဳပို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား
မိဘမ်ား ေပၚတယ္သို႔ ဆက္သြယ္ရန္
သင္၏ေက်ာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ခံစားရယူ ပိ ု င္ ခြင ့္
ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က သတ္မွတ္ထားသည့္
စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကားစီးခြင့္ကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
n

n

n

မူလတန္းေက်ာင္း။မူႀကိဳမွ ၅ တန္းထိ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္
စာရင္းေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ သတ္မွတ္နယ္ရွိ ေက်ာင္းမွ ၁
မိုင္ေက်ာ္အေဝးတြင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အာမမခံႏိုင္ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္
မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ စာရင္းသြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ခၽြင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္

အလယ္တန္းေက်ာင္း။ ၆ တန္းမွ ၈ တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ သတ္မွတ္နယ္ရွိ ေက်ာင္းမွ ၂.၅
မိုင္ေက်ာ္အေဝးတြင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားလို ေသာ္လည္း၊

အထက္တန္းေက်ာင္း။ ၉ တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ သတ္မွတ္နယ္ရွိ ေက်ာင္းမွ
၃.၅ မိုင္ေက်ာ္အေဝးတြင္ ေနထိုင္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ RTD ပတ္စ္
အစီအစဥ္ ရရွိႏို္င္ပါသည္။

ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ပံုစံကို အြန္လိုင္းတြင္ transportation.

ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ခံစားပိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မျပည့္မီပါက ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။ အကယ္၍ေနရာရွိပါက
dpsk12.org/eligibility ၌ ရယူႏိုင္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက (720) 423-4699
သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ (တနလၤာ-ေသာၾကာ၊ နံနက္ ၈ မွ ညေန ၃ နာရီ)

အေရးႀကီးသည့္ ဘတ္စ္ကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေက်ာင္း၏ ပထမရက္မတိုင္မီ
n

ကားစီးျခင္း

(နံနက္ႏွင့္ မြန္းလြဲ) ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္း သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို စံုစမ္းပါ။

n

ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ သူတုိ႔၏ + ကဒ္မ်ား ကို ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳရပါမည္။
ထိုင္စီးပါ။ မ်က္ႏွာကို ေရွ႔မူထားပါ။

n

ကားလမ္းေၾကာင္း နံပါတ္မ်ားကို မွတ္မိပါေစ။

အလယ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျခေထာက္မထားရ။

n

ကားႀကိဳခ်ိန္-ျပန္ပို႔ခ်ိန္မ်ားကို သိထားပါ။

သင့္ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး ကားထဲတြင္ ရွိပါေစ။ အျပင္မထုတ္ရ။

n

ကားဂိတ္ေနရာမ်ားသို႔ သြားၾကည့္ပါ။

ခံုမဦးထားရ။

n

ကားဝန္ထမ္းထံသို႔ သင့္ကိုယ္သင္ မိတ္ဆက္ပါ။

ကားေမာင္းသူ အာရံုမေနာက္ေစရန္ အသံကို တိုးတိုးညင္သာေျပာပါ။
ႀကီးမားသည့္၊ အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ား ကားေပၚတြင္ မယူရ၊
တားျမစ္သည္။

ဘတ္စက
္ ားဂိတမ
္ ွ ဟိ-ု သည္သာြ းျခင္း
n

ဘတ္စ္ကားဂိတ္သို႔ အနည္းဆံုး ၁၀ မိနစ္ေစာ၍ ေရာက္လာပါ။

n

ဘတ္စ္ကားဂိတ္မွ အလံုျခံဳဆံုးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားပါ။

n

လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ စကားမေျပာပါႏွင့္။ ကားၾကံဳလိုက္မစီးပါႏွင့္။

စကိတ္ဘုတ္ျပားႏွင့္ အားကစားပစၥည္းမ်ားကို ေသခ်ာလံုျခံဳစြာ အိပ္ျဖင့္
ထုပ္ပိုးပါ။

• အကယ္၍ လူစိမ္းက သင့္ထံခ်ည္းကပ္လာပါက ဘတ္စ္ကားေမာင္းသူကို
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
n

ဘတ္စ္ကားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္၊ သတ္မွတ္ဂိတ္တြင္ စီးပါ။

n

အကယ္၍ ကားထြက္သြားပါက၊ သင္ ၁၅ မိနစ္ထက္ ပို၍ ေနာက္က်ပါက
ဖုန္း (720) 423-4624 သို႔ ေခၚပါ။
• မွတ္ခ်က္။ ေက်ာင္းပထမ ႏွစ္ပတ္တြင္ ေက်ာင္းကား
ေနာက္က်ႏိုင္ပါသည္။ ႏွင္းက်သည့္ေန႔မ်ားႏွင့္
လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္လည္း ေနာက္က်ႏိုင္သည္။

ဘတ္စ္ကားဂိတ္ရွိ ပစၥည္းမ်ားကို ရိုေသပါ။ ပန္းစိုက္ ထားေသာေနရာမ်ားတြင္
အမိႈက္မပစ္ရ။ လမ္းမေလွ်ာက္ရ။

n

ကားစီးရန္ အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ။ ရပ္လွ်င္ လမ္းႏွင့္ ေဝးရာ
အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ရပ္ေစာင့္ပါ။
• မွတ္ခ်က္။ ဘတ္စ္ကားေမာင္းသူက ကားဂိတ္တြင္
ကားေရာက္လာေၾကာင္း လိုက္ပါမည့္သူမ်ားကို အသိေပးရန္
ဟြန္းမတီးရပါ။ အခ်ိန္မီလာပါ။

n

ကားစီးရန္ + ကဒ္ကို အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ။

ဘတ္စ္ကားေပၚလိုက္နာရမည့္ ေက်ာင္းသား
အမူအက်င့္
n

ေလးစားပါ။ ၾကင္နာသည့္စကားလံုးသံုးပါ။ လံုျခံဳေရး
ဦးစားေပးပါ။

n

ႀကီးေလးသည့္အမူအက်င့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား။ ႀကီးေလးသည့္
အမူအက်င့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ဆဲေရးသည့္၊ မေလ်ာ္ကန္သည့္
စကားသံုးျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာကို တိုက္ခိုက္ျခင္း၊
ခ်ဳိးႏွိမ္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ပစၥည္းဖ်က္ဆီးျခင္း၊
ညစ္ပတ္ေစျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း၊ လိင္ပိုင္းအမူအက်င့္ ျပဳမူျခင္း၊
ႀကိဳပို႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရန္လိုဆက္ဆံျခင္း။

n

အႏိုင္က်င့္ျခင္း။ DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို လံုးဝ
သည္းမခံပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ အႏိုင္က်င့္ခံရပါက၊
မလံုျခံဳဟုထင္ပါက ေက်ာင္းသားက ကားေမာင္းသူထံသို႔၊
ကားအကူထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ပါ။

ႀကိဳပို႔ဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ႏွင့္
ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္စီးနင္းခြင့္ျပဳသူမ်ားအတြက္၊ သို႔မဟုတ္
ႀကီးေလးေသာအမူအက်င့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားက ကားေပၚရွိ
အျခားသူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ရွိေစႏိုင္သည့္အခါ ဘတ္စ္ကား
အသံုးျပဳခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔မူဝါဒအရ
ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေက်ာင္းတြင္လည္း
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ၾကံဳရလိမ့္မည္။

သတ္မွတ္ကားရပ္ရန္ ေနရာမ်ား၌သာ ေက်ာင္းသားမ်ားဆင္းရန္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ အျခားေနရာတြင္ ဆင္းရန္လိုအပ္ ပါက၊ မိဘတစ္ဦး၊
သို႔မဟုတ္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားထံမွ စာေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္။
ကားလံုးဝရပ္၍ တံခါးဖြင့္သည့္တိုင္ ခံုတြင္ ထိုင္ေနပါ။

n

n

အႏၱရာယ္ဇုန္မ်ား (ပုံကိုၾကည့္ပါ) မွ ကင္းေဝးရာ ေနပါ။

n

အထူးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္

n

ကားေပၚမွဆင္းျခင္း

အထူးပညာေရးလိုအပ္ခ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ား။ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးထားသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူသည္ ကားေမာင္းသူက
ေက်ာင္းသားကိုတစ္ဦးတည္း ပစ္မထားရန္ ညႊန္ၾကားသည့္အခါ
ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါရမည္။
ေန႔တစ္ဝက္မူႀကိဳ ႏွင့္ ECE ေက်ာင္းသားမ်ားကို တာဝန္ေပးထားသည့္
အုပ္ထိန္းသူက ႀကိဳရမည္။ ေန႔ကုန္ဆံုး၍ ေက်ာင္းလႊတ္ေသာ
မူႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားကို သတ္မွတ္ကားဂိတ္တြင္ အသက္ပိုႀကီးသည့္
ညီအစ္ကိုမ်ား၊ တာဝန္ေပးသူ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ေပးမည္။ တစ္ဦးတည္း
ထားခဲ့၍ မရေပ။
တစ္ဦးတည္းပစ္ထား၍ မရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူႀကီးမႀကိဳေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကားေပၚ တြင္ေန၍ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း
ဆက္လိုက္ပါရမည္။ ေက်ာင္းသားကို ေနာက္ဆံုးဂိတ္သို႔
ေခၚေဆာင္သြားမည္။

အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေက်ာင္းလာျခင္း
n

n

စက္ဘီးျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ျခင္း
• စက္ဘီးဦးထုပ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္း ပစၥည္းမ်ား
ဝတ္ဆင္ပါ။
• ယာဥ္လမ္းအတိုင္း၊ ညာဖက္မွေန၍ စီးပါ။
• ယာဥ္အသြားအလာၾကည့္ပါ။
• လမ္းေျဖာင့္အတိုင္း စီးနင္းပါ။
• လမ္းမေပၚသို႔ မတက္မီ၊ လမ္းဆံုးတြင္ရပ္၍ၾကည့္ပါ။
လမ္းေလွ်ာက္၍ ေက်ာင္းတက္ျခင္း
• အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
• ျမင္သာပါေစ။
• ယာဥ္အသြားအလာ ၾကည့္ပါ။
• လမ္းကို အႏၱရာယ္ကင္းမွကူးပါ။ လမ္းကူးရမည့္ ေနရာမွ
ျဖတ္ကူးပါ။ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လမ္းေဘး ေလွ်ာက္ရန္
ေနရာကိုသံုးပါ။
• လမ္းအခ်က္ျပမ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ား၊ ေက်ာင္း
လမ္းျဖတ္ကူးရမည့္ အေစာင့္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

ရပ္ပါ။ ဤအခ်က္သည္
ဥပေဒအရ ျဖစ္သည္။
n

n

n

မီးအခ်က္ျပေနပါက ရပ္ဟု
ဆိုလိုသည္။
ကေလးမ်ားရွိေနသည္။
မီးနီအခ်က္ျပေနမႈ မရပ္မခ်င္း
ဆက္မသြားပါႏွင့္။

