
يف محاولة منا لزيادة سالمة التالميذ خالل أشهر الشتاء،تود مدارس دنفر العامة أن تذكركم بجدول التأخري بسبب الطقس للمدارس املحددة. سيقوم هذا الجدول بتأخري املدارس التي تبدأ 

الساعة 8:30 صباًحا أو بعد ذلك ملدة 60 دقيقة. وستواصل جميع املدارس األخرى الجدول العادي الخاص بها. 

.org.weather.dpsk12 ،تتلقى أرستك هذه املعلومات ألن مدرسة ابنك التلميذ قد تتأثر بجدول التأخري بسبب الطقس للمدراس املحددة. للحصول عىل قامئة كاملة باملدارس تفضل بزيارة

الغرض من هذا الجدول الجديد للتأخري يف املواعيد هو إعطاء الحافالت املدرسية وقت إضايف الصطحاب التالميذ وتقليص والوقت الذي ينتظره التلميذ يف األحوال الجوية القاسية. وسيُتَخذ 

قرار إغالق أو تأجيل املدرسة من قبل املدير العام  بناء عىل املعلومات املقدمة من ممثلني عن قسم املواصالت يف مدارس دنفر العامة )DPS(، ووكاالت النقل ومكتب االرصاد الجوية. 

إذا حدث يف مدارس دنفر العامة تأخري يف جدول التأخري بسبب الطقس للمدراس املحددة:

سيتم تشغيل الحافالت املدرسية يف الصباح وفقاً لجدول التأخري وستبدأ يف اصطحاب الركاب من مواقف الحافالت بعد ساعة واحدة من موعد   •

االصطحاب املعتاد. )مثال: إذا كان موعد االصطحاب املحدد لك يف الصباح هو 7:55 ص، ستصطحبك الحافلة الساعة 8:55 ص(

ننصح التالميذ الذين ميشون أو يركبون الدراجات أو يستقلون سيارة مشرتكة أو يركبون املواصالت العامة RTD بأن يغادروا املنزل بعد ساعة واحدة   •

عّم اعتادوا عليه للذهاب إىل املدرسة. )مثال: إذا كان التلميذ يغادر البيت الساعة 7:45 ص للذهاب إىل املدرسة، فسيغادر اآلن الساعة 8:45 ص 

للوصول إىل املدرسة يف املوعد.(

برنامج تعليم األطفال املبكر ECE  وروضة األطفال: لن تلغى الفرتة الصباحية )AM( لروضة األطفال. سوف تعمل وفقاً للتأخري. أما فرتة بعد الظهر   •

)PM( فسيحرض تالميذ التعليم قبل املدريس املدرسة وكذلك خدمة الحافالت يف مواعيد الجدول املعتادة لهم.

وسيستمر تقديم اإلفطار للتالميذ فور وصولهم إىل املدرسة.  •

إذا تم إغالق كل املدارس يف مدارس دنفر العامة نظراً لسوء األحوال الجوية:

لن يقوم قسم املواصالت بتشغيل أي حافالت.   •

تلغى كل األنشطة التي تقام بعد الدوام املدريس ويتضمن ذلك الرياضات املدرسية للمرحلة املتوسطة والثانوية، ولن يتم توفري مواصالت لتلك   •

األنشطة. 

يرجى اتخاذ الخطط الالزمة لرعاية طفلك التلميذ يف حال إلغاء املدرسة.  •

إذا ظلت املدارس يف مدراس دنفر العامة مفتوحة أثناء األحوال الجوية السيئة:

سرتاقب املنطقة التعليمية الطقس خالل النهار للتأكد من سالمة التالميذ.    •

سيتم توفري املواصالت الالزمة. ولكن قد يتم تعديل الخدمة لضمن سالمة سائق الحافلة والتالميذ.   •

قد تضطر ظروف حركة املرور التالميذ لقضاء مزيد من الوقت يف الطريق إىل املدرسة أو األنشطة الخاصة أو الربامج أو املنزل.  •

إذا بدأ الطقس يسوء خالل اليوم املدريس فسيتم اتخاذ قرار بشأن االنرصاف مبكراً.  •

سيتم تشغيل خطوط الحافالت بنفس الرتتيب املعتاد بعد الظهر. وتختلف أوقات الوصول إىل املنزل وفقاً للظروف.    •

قد يتم تعديل األنشطة التي تقام بعد الدوام املدريس )الفعاليات الرياضية، برامج التقوية، إلخ( أو تلغى كنتيجة لألحوال الجوية.  •

كيف تظل مطلًعا: 

يف حال سوء األحوال الجوية, سيتخذ املسؤولني يف املنطقة التعليمية القرار بحلول الساعة 5 ص. إذا تم اتخاذ قرار بإغالق أو تأخيل املدرسة سيتم إخطار محطات الراديو والتلفزيون املحلية عىل الفور 

وستبث إعالنات منتظمة عن الغلق أو التأخري. ميكنك أيضاً زيارة thedenverchannel.com، 9News.com، kdvr.com  denver.cbslocal.com. وستذاع اإلعالنات باللغة اإلسبانية يف نرشات األخبار 

اإلذاعية الساعة عىل 11:50 صباًحا و12:80 صباًحا و10:90 صباًحا.

 .transportation.dpsk12.org سيتم عرض قرارات اإلغالق الطارئ للمدارس أو التأخري بسبب الطقس عىل هذا املوقع وعىل املوقع– Weather.dpsk12.org •

• وسائل التواصل االجتمعي- ستنرش إعالنات لغلق املدرسة أو التأخري كذلك عىل صفحة املنطقة التعليمية عىل Facebook عىل العنوان Facebook.com/DenverPublicSchools  Twitter عىل 

.DPSschoolbus@و DPSnewsnow@ الحسابني

• الخطوط الساخنة: سيتم ترك رسالة تفيد بتأخر البداية أو اإلغالق عىل الخط الساخن الخاص باإلغالق التابع للمنطقة التعليمية التي تتبعها املدرسة عىل الرقم 720-423-3200 وعىل الخط الساخن لقسم النقل يف مدراس دنفر 

العامة 4600-423-720

• النرشة الخاصة بالحافالت: النرشة الخاصة بالحافالت هي برنامج جديد عىل قسم املواصالت يف مدارس دنفر العامة يخطر أولياء أمور التالميذ املؤهلني للحصول عىل املواصالت مبعلومات خاصة بخدمة الحافلة املدرسية الصفراء 

لتالميذهم. وسيتم إخطار أولياء األمور عندما تتأخر الحافالت أكرث من 10 دقائق بسبب حاالت الطوارئ أو بسبب الطقس عن طريق رسالة نصية و/أو الربيد اإللكرتوين و/أو إخطار صويت. للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

  . transportation.dpsk12.org/bus-bulletin
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أحدث إخطارات الحافالت:

إذا كان لديك تلميذاً يركب الحافلة املدرسية الصفراء، فتأكد من التسجيل بربنامج النرشة الخاصة بالحافالت التابعة لقسم املواصالت يف مدراس دنفر العامة. وتتيح هذه الخدمة 

الجديدة للمنطقة التعليمية إخطارك باملعلومات والتحديثات فور حدوثها فيم يخص خدمة الحافلة التي تخص طفلك التلميذ.  وسيتم إخطار أولياء 

األمور عند تأخر الحافالت ألكرث من 10 دقائق عن طريق رسالة نصية قصرية والربيد اإللكرتوين واإلخطارات الصوتية.

فوائد النرشة الخاصة بالحافالت:

أولياء األمور واملدارس سيتلقون إخطاراً عن التأخر يف الخدمة عرب الرسائل النصية القصرية أو عرب مكاملة هاتفية أو بريد إلكرتوين.    •

ال توجد تكلفة لهذه الخدمة.  •

جميع معلومات الطالب تبقى رسية وآمنة ولن يتم نرشها. الخصوصية محمية!  •

للوصول إىل النرشة الخاصة بالحافلة: 

سيتم تسجيل أولياء أمور التالميذ املؤهلني للحصول عىل خدمة املواصالت تلقائياً لتلقي إخطارات بالربيد الصويت والربيد اإللكرتوين من النرشة الخاصة بالحافالت وفقاً لرقم 

الهاتف عنوان الربيد اإللكرتوين املقدم وقت تسجيل التلميذ يف املدرسة.

كيف تحدث إعدادات النرشة الخاصة بالحافالت أو االنسحاب من الخدمة:

الخطوة 1  •

 .myportal.dpsk12.org ،قم بتسجيل الدخول يف بوابة أولياء األمور  •

إذا مل يكن لديك حساب عىل بوابة أولياء األمور، فريجى زيارة myportal.dpsk12.org والنقر عىل “ Getting Started” )البدء( إلنشاء حساب لك.  •

الخطوة 2  •

مبجرد الدخول، قم بالنقر فوق أيقونة املواصالت املوجودة عىل رشيط التنقل األيرس. قم بالنقر فوق عالمة التبويب “Bus Bulletin” )النرشة الخاصة بالحافالت(. سيؤدي   •

هذا إىل تسجيل دخولك تلقائياً يف موقع الويب للنرشة الخاصة بالحافالت. 

الخطوة 3  •

يف صفحة “Information Welcome” )معلومات الرتحيب(، انقر عىل   •

“Proceed to Your Account” )انتقل إىل الحساب الخاص بك( وابدأ يف مراجعة الطريقة التي تصلك بها إخطارات النرشة الخاصة بالحافالت )بريد إلكرتوين/رسالة نصية/

إخطار صويت( أو االنسحاب من الخدمة. باالنسحاب من الخدمة لن يتم إخطارك بالتأخر يف الخدمة من قبل النرشة الخاصة بالحافالت.  

الخطوة 4  •

تأكد من تحديث تفضيل اللغة لإلخطارات وإضافة أي أرقام هاتف وعنوانني بريد إلكرتوين تود تلقي اإلخطارات عليها  •

إلضافة رقم، قم بالنقر فوق “Add Phone Number” )إضافة عنوان بريد إلكرتوين(” وحدد ما إذا كنت ترغب يف أن يتم إخطارك عن طريق رسالة نصية أو بريد   o

صويت.  

إلضافة لربيد إلكرتوين، انقر فوق زر “Add Email Address” )إضافة عنوان بريد إلكرتوين(.    o

ميكن تغيري إعدادات اللغة عن طريق النقر فوق القامئة املنسدلة للغة. تفضيالت اللغة تتضمن اإلنجليزية أو اإلسبانية.    o

*مالحظة: تحديث معلوماتك يف النرشة الخاصة بالحافالت لن يغري من معلوماتك يف Infinite Campus أو بوابة أولياء األمور. إذا مل يكن لديك إمكانية الوصول إىل بوابة أولياء 

األمور، قم بتحديث معلوماتك عن طريق االتصال مبكتب اإلدارة الرئييس  يف مدرستك. 
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