
في محاولة منا للحرص على أمن وسالمة الطالب خالل أشهر الشتاء، تود مدارس دنڤر العامة "Denver Public Schools" أن تذكركم بجدولها الخاص بالتأخير بسبب الطقس 
للمدارس المحددة. هذا الجدول سيؤخر مواعيد المدارس التي تبدأ الساعة 08:30 صباًحا أو بعد ذلك ولمدة ساعة. بينما تتابع جميع المدارس األخرى جدولها الزمني المعتاد. 

تتلقى عائلتك هذه المعلومات ألن مدرسة ابنك قد تكون من المدارس الخاضعة للجدول الزمني للتأخير بسبب الطقس. للحصول على قائمة كاملة بالمدارس المحددة، يرجى زيارة الموقع  
weather.dpsk12.org. إن الهدف من الجدول الزمني للتأخير بسبب الطقس هو تزويد حافالت المدارس بوقت إضافي لتجميع الطالب وتوصيلهم وتقليل وقت انتظار الطالب في 

 DPS الطقس الشديد. سيتخذ المشرف القرار بشأن إغالق المدرسة أو تأخير موعد بدء اليوم الدراسي بناء على المعلومات الواردة من ممثلي خدمات النقل والمواصالت بمدارس
وهيئات النقل والمواصالت ومكتب الطقس.

ي للتأخ�ي بسبب: الطقس عىل مدارس دنفر العامة DPS )يبدأ اليوم الدراسي 
ي الجدول الزم�ن

إذا حل أحد أيام الطقس الواردة �ن
الساعة 08:30 أو بعد ذلك(

ستطبق حافالت المدارس الصباحية جدول التأخير وتبدأ في أخذ الطالب من محطات الحافالت بعد ساعة من موعدهم المعتاد. )مثال: إذا كان وقت    •
ركوبك في حافلة المدرسة الصباحية هو7.55 صباًحا، فستقلك الحافلة الساعة 8:55 صباًحا(  

أما الطالب الذين يسيرون أو يركبون دراجة أو يركبون في سيارة أحد الرفاق أو يستقلون RTD فإننا نحثهم على ترك المنزل بعد ساعة من وقت    •
مغادرتهم المعتاد للذهاب للمدرسة. )مثال: إذا كان الطالب يغادر منزله الساعة 07:45 صباًحا متجًها لمدرسته، فسوف يرحل بموجب هذا الجدول    

الساعة 08:45 صباًحا بحيث يصل للمدرسة في الموعد.(  
ECE ودور الحضانة: لن يتم إلغاء دور الحضانة الصباحية بل ستعمل وفقًا لجدول التأخير. طالب مدارس الصغار التي تعمل بعد الظهر     •

سيحضرون للمدرسة وستقدم لهم خدمة الحافالت المدرسية في مواعيدهم المعتادة.    
سيستمر تقديم وجبة اإلفطار للطالب عند وصولهم للمدرسة.  •

ء: إذا ظلت مدارس DPS مفتوحة خالل الطقس السي
ستراقب المنطقة الطقس طوال اليوم لضمان سالمة الطالب  •

سيتم توفير وسائل المواصالت المطلوبة. إال أن الخدمات ستخضع للتعديل لضمان أمن وسالمة الطالب وسائق الحافلة.  •
قد تتطلب الحالة المرورية أن يقضي الطالب وقتًا إضافيًا في الطريق للمدرسة أو في القيام ببعض األنشطة الخاصة أو البرامج أو في المنزل.  •

إذا بدأت حالة الطقس تسوء خالل اليوم الدراسي، فقد يتم اتخاذ قرار بشأن صرف الطالب باكًرا.  •
ستكون مسارات الحافالت بنفس الترتيب المتبع خالل فترة بعد الظهيرة. وبناء على الظروف، قد تختلف أوقات الوصول للمنزل.  •
قد يتم تعديل أو إلغاء األنشطة التي تحدث بعد اليوم الدراسي )الفعاليات الرياضية أو برامج اإلثراء ...إلخ( بسبب حالة الطقس.   •

إذا أغلقت مدارس PDS بسبب سوء الطقس:
لن تقوم هيئة المواصالت بتشغيل أي حافالت  •

سيم إلغاء جميع األنشطة بعد اليوم الدراسي التي تتضمن ألعاب رياضية للمدارس المتوسطة والثانوية ولن يتم توفير الحافالت لهذه األنشطة.  •
يُرجى وضع الخطط الضرورية لالعتناء بالطالب في حال تم إلغاء اليوم الدراسي.   •

كيف سيتم إخبارك:
في حالة سوء الطقس، سيتخذ المسؤولون بالمقاطعة القرار بحلول الخامسة صباحاً. إذا اتُخذ القرار بإغالق المدرسة أو تأخير اليوم الدراسي، سيتم إخطار قنوات التلفاز المحلية 

 ,thedenverchannel.com ومحطات اإلذاعة على الفور مع نشر بيانات دورية عن إغالق المدرسة أو تأخير اليوم الدراسي. يمكن أيًضا زيارة المواقع اإللكترونية التالية
9N 9News.com, kdvr.com وdenver.cbslocal.com. سيتم أيًضا تقديم إشعارات باللغة اإلسبانية عبر نشرات الراديو اإلخبارية  الساعة 1150 صباًحا، 1280 

صباًحا و1090 صباًحا.

ة الحافلة - في حال اإلعالن عن تأخير اليوم الدراسي أو إغالق المدرسة بسبب الطقس، سيتلقى عائالت الطالب المشتركين في االنتقاالت نشرة الحافلة. ينضم عائالت الطالب المشتركين في االنتقاالت  ن�ش
تلقائيًا لتلقي اإلشعارات. لمزبد من المعلومات، زوروا موقع transportation.dpsk12.org/bus-bulletin. ويمكنكم التواصل عبر البريد اإللكتروني  transportation.dpsk12.org لطرح أي 

استفسارات.
.transportation.dpsk12.org سيتم نشر حاالت إغالق المدارس الطارئة أو تأخير اليوم الدراسي بسبب الطقس على هذا الموقع أو على - Weather.dpsk12.org

مواقع التواصل االجتماعي - كما سيتم نشر نشرات عن إغالق المدرسة أو تأخير اليوم الدراسي على موقع المدرسة على الفيس بوك Facebook.com/DenverPublicSchools, وأيًضا على 
.DPSschoolbus on Twitter@و DPSnewsnow@

 الخط الساخن  سيتم ترك رسالة تعلن عن اإلغالق أو التأخير على الخط الساخن للغلق الخاص بالمنطقة التعليمية للمدرسة على الرقم 3200-423-720، وكذلك على الخط الساخن لخدمات 
المواصالت التابعة لمدارس DPS على الرقم 720-423-4600.

ي للتأخ�ي بسبب الطقس الجدول الزم�ن
معلومات للمدارس المحددة
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 CURRENT WEATHER DELAY
SCHOOL NAME AM BELL TIME AM BELL TIME 
Academia Ana Marie Sandoval 8:50 a.m. 9:50 a.m.
Asbury Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Bradley International School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Bromwell Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Brown International Academy 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Carson Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Charles M Schenck (CMS) Community School 8:55 a.m. 9:55 a.m.
Collegiate Preparatory Academy 8:40 a.m. 9:40 a.m.
Cory Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Denison Montessori School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
DS of Innovation & Sustainable Design 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Eagleton Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Edison Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Escalante-Biggs Academy 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Fairview Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Gust Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Hallett Academy 8:45 a.m. 9:45 a.m.
High Tech Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Joe Shoemaker School 9:05 a.m. 10:05 a.m.
Kaiser Elementary School 8:55 a.m. 9:55 a.m.
Kunsmiller Creative Arts Academy ES 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Kunsmiller Creative Arts Academy MS 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Lena Archuleta Elementary 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Lincoln Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Manual High School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Montclair School of Academics and Enrichment 8:50 a.m. 9:50 a.m.
Palmer Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Pascual LeDoux Academy 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Place Bridge Academy 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Polaris Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Sabin World School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Sandra Todd-Williams Academy 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Smith Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
SOAR at Green Valley Ranch 8:40 a.m. 9:40 a.m.
Southmoor Elementary School 8:50 a.m. 9:50 a.m.
Stedman Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Stephen Knight Ctr for Early Education 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Swigert International School 8:30 a.m. 9:30 a.m.
Traylor Academy 9:00 a.m. 10:00 a.m.
University Park Elementary School 9:00 a.m. 10:00 a.m.
Valdez Elementary School 8:45 a.m. 9:45 a.m.
Westerly Creek Elementary 9:00 a.m. 10:00 a.m.

ي للتأخ�ي بسبب الطقس الجدول الزم�ن
المدارس المحددة


