
لبعض  بتوفیر األجوبةأن قسم المواصالت في مدارس دنفر العامة موجود لیوفر النقل اآلمن لطفلك إلى ومن المدرسة. قمنا 
 الشتاء.إرشادات السالمة لتساعدك في التحضیر لجو توفیر و والمتكررة ألسئلة الشائعةا

 
 األسئلة الشائعة

 
 المدارس بسبب جو الشتاء؟غلق  حولما ھي افضل طریقة لإلستفسار  سؤال:
 مدارس دنفر العامة بتزوید معلومات عن اغالق المدارس بطرق مختلفة:  تقوم ،من أجل راحتك جواب:
 الموقع ھو أول مكان یقوم بنشر معلومات حول غلق المدارس.. أن ھذا www.dpsk12.org زیارة موقع•
. أن ھذا ھو الرقم الرئیسي لمدارس دنفر العامة والذي یتم تحدیثھ برسالة ُمسجلة إذا 3200-423 (720)االتصال بالرقم •

 كان األغالق متوقع أو دخل حیز التنفیذ.
أكثر المحطات التلفزیونیة ُتعطي تقریرا عن المدارس المغلقة یأما في اللیلة التي تسبق الدوام أو  .شاھد األخبار المحلیة•

 عند الصباح قبل بدأ الدوام.
 

 إذا كانت المدرسة مفتوحة ولكن ھناك تأخیر في وصول الباصات بسبب جو الشتاء، ھل سیتم إبالغ العوائل؟  سؤال:
دقیقة عن الوقت الُمعتاد، فأن علیك االتصال بخط المواصالت الساخن لكي تحصل على  15إذا تأخرت الباصات أكثر من  جواب:

 .4699-423 (720)مزیداً من المعلومات على الرقم  
 

 إذا كانت المدرسة ُمغلقة، ھل المواصالت ستكون متوفرة لفعالیات ما بعد المدرسة؟ سؤال:
 بھا المدرسة ُمغلقة.المواصالت غیر متوفرة في األیام التي تكون  جواب:

 
 إرشادات سالمة ركوب الباص في األجواء الشتویة

أو  423 (720)-3200، أو االتصال بالرقم  www.dpsk12.orgمن خالل زیارة موقع !  من أن المدرسة ُمغلقة أم الالتأكد 
 إذا لم یكن الدوام ملغیاً، فعلیك عمل ما یلي:  الدوام المدرسي ملغیاً.كان ما مشاھدة أخبار التلفزیون لمعرفة إذا 

على التالمیذ ارتداء المالبس المخصصة للجو البارد، التي تشمل معطف، وقبعة، وقفازات وأحذیة  ارتدي مالبس دافئة!•
 وجوارب دافئة.

الشوارع. یمكن للمالبس التي بھا غطاء رأس، وانظر واستمع" عند المشي وعبور  "توقف، علىشّجع طفلك  !إبقى متأھباً •
 وسماعات األذن أن تصرف انتباه التالمیذ عن حركة المرور المحیطة.

عندما یصبح الجو بارداً، فإن التالمیذ یفضلون البقاء داخل منازلھم حتى  المغادرة قبل الوقت الُمعتاد بفترة مناسبة!•
وقف الباص. ھذا سوف یسبب ركض التالمیذ خلف الباص، وھذا وصول باص المدرسة ومن ثم یتوجھون إلى مناطق ت

ؤدي یإنتظار بقیة التالمیذ. ھذا سوف یسبب تأخیر إضافي والذي بدوره س فترة داخل الباص خاللالحركة ، أو علیھمخطراً 
 إلى تأخیر بقیة التالمیذ لفترة أطول في الجو البارد.

یذ إنتظار توقف الباص بصورة كاملة قبل التقرب إلى الباص في حالة یجب على التالم إنتظر حتى یتوقف الباص تماماً!•
عند الصعود إلى الباص والنزول منُھ وإنتظر حتى دائما للنزول. توخى الحذر  استعداداً  الصعود أو التوقف داخل الباص

 یأذن لك سائق الباص بالعبور من أمام الباص عند الركوب والنزول.
الخطر" ھي المنطقة التي تكون حول الباص مباشرًة؛ تأكد من أن بإستطاعة السائق رؤیتك "منطقة  تذكر منطقة الخطر!•

 للمساعدة في جعل عملیة الركوب والنزول آمنة.
 
 

  معلومات االتصال بقسم المواصالت:
4699-720) 423(  •http://transportation.dpsk12.org 

 
 

 ج!ـــــلـام الثـــألی استعد
 

 معلومات مھمة عن المواصالت
 ما الذي بوسع العوائل فعلُھ لالستعداد
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