Chuẩn bị sẵn sàng cho các Ngày nghỉ học do trời
Tuyết!
Thông tin Chuyên chở Quan trọng
Gia đình có thể làm gì để chuẩn bị

Ban Chuyên chở -Học khu Công lập Denver có nhiệm vụ đưa đón học sinh đến trường và về nhà an
toàn. Chúng tôi cung cấp Các Thắc Mắc Thường Gặp và các lời khuyên về an toàn sau đây để giúp
quý vị chuẩn bị cho thời tiết mùa đông.
Các Thắc Mắc Thường Gặp
Câu hỏi: Cách tốt nhất để biết thông tin đóng cửa nghỉ học do thời tiết xấu vào mùa đông là gì?
Trả lời: Để thuận tiện cho quý vị, DPS sẽ thông báo về việc đóng cửa nghỉ học của các trường bằng nhiều
cách:
• Vào trang www.dpsk12.org. Đây là nơi đầu tiên đăng tin về việc đóng cửa nghỉ học.
• Gọi số (720) 423-3200. Đây là số điện thoại chính của DPS với các thông báo cập nhật về quyết định
hoặc việc đang cân nhắc đóng cửa nghỉ học.
• Xem tin tức thời sự địa phương. Hầu hết các đài truyền hình đều thông báo về việc đóng cửa nghỉ
học vào đêm trước hoặc vào sáng hôm đó.
Câu hỏi: Nếu trường học vẫn mở cửa nhưng xe buýt bị đi trễ do thời tiết xấu, gia đình học sinh có được
thông báo hay không?
Trả lời: Nếu xe buýt đi trễ hơn 15 phút so với lịch định sẵn, thông tin này sẽ được thông báo trong đường dây
nóng của Ban Chuyên chở (720) 423 4699.
Câu hỏi: Nếu trường học đóng cửa, các dịch vụ chuyên chở cho hoạt động sau giờ học vẫn được cung cấp
hay không?
Trả lời: Chúng tôi không cung cấp dịch vụ chuyên chở vào các ngày trường học đóng cửa.
Lời khuyên về An toàn khi đi xe Buýt trong Thời tiết mùa đông
Kiểm tra về việc đóng cửa nghỉ học của trường! Vào www.dpsk12.org, gọi số (720) 423-3200 hoặc xem
tin tức truyền hình để biết tin tức đóng cửa nghỉ học của các trường. Nếu không, hãy bảo đảm thực hiện
các việc sau đây:
• Mặc ấm! Học sinh nên mặc áo quần ấm dành cho thời tiết giá lạnh, bao gồm áo choàng ấm, mũ,
găng tay và giày giữ ấm.
• Cảnh giác! Nhắc con quý vị "Dừng, Nhìn và Lắng nghe" khi đi bộ hoặc băng qua đường. Mũ trùm,
dây nghe nhạc, điện thoại có thể làm học sinh mất tập trung vào giao thông xung quanh.
• Đi sớm! Khi thời tiết lạnh hơn, học sinh thường muốn chờ xe buýt đến mới đi đến trạm của mình. Kết
quả là học sinh phải chạy theo sau xe buýt - việc này rất nguy hiểm - hoặc là xe buýt phải đợi học
sinh. Việc này cũng gây thêm chậm trễ, khiến các học sinh khác phải chờ lâu hơn trong thời tiết giá
lạnh.
• Chờ xe buýt dừng hẳn! Học sinh nên chờ xe buýt dừng hẳn mới đến gần để lên xe hoặc mới đứng
dậy để xuống xe. Luôn cẩn thận khi bước lên hay xuống xe buýt và phải đợi tín hiệu của nhân viên lái
xe mới được băng qua đường trước mặt xe buýt để lên hay xuống xe.
• Hãy ghi nhớ các khu vực nguy hiểm! "Khu vực Nguy hiểm" là khu vực ngay xung quanh xe buýt;
hãy bảo đảm nhân viên lái xe có thể nhìn thấy mình để việc lên xuống xe được an toàn.
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