
የDenver Public Schools የትራንስፖርት መምርያ እዚህ የሚገኘው ለልጅዎ ከ እና ወደ ትም/ቤት አስተማማኝ መጓጓዣ 
ለማቅረብ ነው።  የሚከተሉትን በተደጋጋሚ የቀረቡ ጥያቄዎች እና የደህንነት ምክሮች ለዊንተር አየር እንዲዘጋጁ ለማገዝ አቅርበናል።   
 

በተደጋጋሚ የቀረቡ ጥያቄዎች  
ጥ: በዊንተር አየር ምክንያት ስለ ትም/ቤቶች መዘጋት ለማወቅ የተሻለው ዘዴ ምንድን ነው? 
መ: ለናንተ እንዲመች፣ DPS የትም/ቤት መዘጋት መረጃዎችን በተለያዩ ዘዴዎች ያስታውቃል፡-   

• www.dpsk12.org ጎብኙ። ይህ የትም/ቤቶች መዘጋት የሚለጠፍበት የመጀመርያው ቦታ ነው።  
• (720) 423-3200 ደውሉ። ይህ ትም/ቤቶች ሊዘጉ ሲታሰብ ወይም ከተዘጉ አስቅድሞ በተቅዳ መልእክት የሚሞላ የDPS 

ዋናው የቴሌፎን ቁጥር ነው።  
• የአካባቢ ዜናዎችን ተመልከቱ።  አብዛናዎቹ የቴሌቪዥን ጣብያዎች የትም/ቤት መዘጋት በዋዜማው ማታ ወይም በእለቱ ጠዋት 

ያስታውቃሉ።  
 
ጥ: ትም/ቤት ክፍት ቢሆንና ነገር ግን አውቶቡሶች በዊንተር አየር ምክንያት ቢዘገዩ፣ ቤተሰቦች እንዲያውቁት ይደረጋል ወይ?  
መ: አውቶቡሶች ከ15 ደቂቃ በላይ ሲዘገዩ፣ ይህ መረጃ በትራንስፖርት ቀጥታ መስመር (720) 423-4699 ላይ ይመዘገባል።  
 
ጥ: ትም/ቤት ከተዘጋ፣ ከትምህርት ሰአት በኋላ ለሚኖሩ እንቅስቃሴዎች መጓጓዣ ይቀርባል ወይ? 
መ: ትም/ቤቶች በተዘጉባቸው ቀኖች መጓጓዣ አይቀርብም።  
 
በዊንተር አየር የአውቶቡስ ደህንነት ምክሮች 
ስለትም/ቤት መዘጋት ጠይቁ! www.dpsk12.org ጎብኙ፣ (720) 423-3200 ደውሉ ወይም ትምህርት ተሰርዞ እንደሆነ ለማረጋገጥ 
የቴሌቪዥን ወሬ ተመልከቱ። አለዚያ፣ የሚከተሉትን መፈፀማችሁን አረጋግጡ፡-  

• ሞቅ የሚያደርግ ልበሱ!  ተማሪዎች ኮት/ካፖርት፣ ቆብ፤ ጓንቲ እና ወፍራም የግርሹራብ የሚያካትቱ የቀዝቃዛ አየር ልብስ መልበስ 
አለባቸው።  

• ነቃ በሉ!  ተማሪያችሁ ሲራመድና መንገዶች ሲያቋርጥ “እንዲቆም፣ እንዲመለከት እና እንዲሰማ” አበረታቱት።  ራስ የሚሸፍኑ 
ልብሶች፣ የጆሮ መስሚያዎች እና ቴሌፎኖች ያካባቢ ትራፊክ እንዳያስተውሉ ሰበብ ሊሆኑ ይችላሉ።   

• በግዜ ተንቀሳቀሱ!  አየሩ እየቀዘቀዘ በሄደ ቁጥር፣ ተማሪዎች አውቶቡስ ጣብያ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ይመርጣሉ። ይህ 
ከአውቶቡሷ ኋላኋላ መሮጥን ያስከትላል፣ ይህ ራሱ አደገኛ ነው።  ይህ ተጨማሪ መዘግየት ያስከትላል ሌሎች ተማሪዎችንም 
በበኩላቸው ብርድ ላይ እንዲጠብቁ ያስገድዳቸዋል።  

• አውቶቡሷ እስክትቆም ጠብቁ!  ተማሪዎች ለመሳፈር ከመጠጋታቸው በፊት ወይም ለመውረድ ከመነሳታቸው በፊት አውቶቡሷ 
ሙሉ በሙሉ እስክትቆም ድረስ መጠበቅ አለባቸው።  ለመሳፈርም ሆነ ለመውጣት ስትራመዱ ሁልግዜ ጥንቃቄ አድርጉ ለመጫን 
ወይም ለማውረድ አውቶብሷ ፊት ከመሻገራችሁ በፊት የነጅውን ምልክት ጠብቁ።  

• ያደጋውን አካባቢ አስታውሱ!  “ያደጋ አካባቢ” ማለት አውቶቡሷ ዙርያ ያለው ቅርብ ቦታ ነው፤ መጫንና ማራገፍ አስተማማኝ 
ለማድረግ ሾፌሩ ሊያያችሁ የሚችል መሆኑን አረጋግጡ።  

 
 

የትራንስፖርት መምርያ መገናኛ:-  
(720) 423-4699 • http://transportation.dpsk12.org 

ለበረዶ ቀኖች መዘጋጀት! 
 

አስፈላጊ የትራንስፖርት መረጃ 
ቤተሰቦች በኩል ሊደረግ የሚችል ዝግጅት 

http://www.dpsk12.org/
http://www.dpsk12.org/
http://transportation.dpsk12.org/

