
ေဆာင္းရာသီလမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဘးအႏၱာရယ္ ပိုမိုကင္းရွင္းေရးအတြက္ Denver Public Schools ကသင့္ကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ယင္း၏ ရာသီဥတုေ
ၾကာင့့္္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း အခ်ိန္ဇယားကို သတိေပးလိုပါသည္။ ဤအခ်ိန္ဇယားအရ ေက်ာင္းမ်ားသည္ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီတြင္ (သို႔) ယင္းထက္ တစ္နာရီေနာက္က်ၿပီး စတင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အျခားေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယား အတိုင္းဆက္လက္ရွိေနမည္။္

ရာသီဥတုေၾကာင့့္္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း အခ်ိန္ဇယားကသင့္ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းကိုသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာေၾကာင့္ သင့္မိသားစုသည္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား၏အမည္စာရင္း အျပည့္အစံုကို သိရွိရန္ weather.dpsk12.org ကို၀င္ေရာက္ပါ။ ရာသီဥတုေၾကာင့့္္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း အခ်ိန္ဇယား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ရာသီဥတု ျပင္းထန္ေသာအခါ ေက်ာင္းကားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခၚယူရာ၌ အခ်ိန္ပိုေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ျဖစ္သည္။ DPS ႀကိဳပို႔၀န္ေဆာင္မႈ၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ မိုးေလ၀သ႒ာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပးပို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈဳးမွ ေက်ာင္းပိတ္ရန္ (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွးစတင္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္သည္။

အကယ္၍ DPS ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရာသီဥတုေၾကာင့့္္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း အခ်ိန္ဇယားတြင္ရွိလွ်င္ (ေက်ာင္းစခ်ိန္သည္ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီ 
(သို႔) ယင္းထက္ ေနာက္က်ေသာအခ်ိန္) -

• နံနက္ေက်ာင္းကားမ်ားသည္ ေႏွာင့္ေႏွးအခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ေခၚယူေသာ အခ်ိန္ထက္ တစ္နာရီေနာက္က်ၿပီး ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။ 
(ဥပမာ - အကယ္၍ သင္၏နံနက္ေက်ာင္းကား ေခၚယူခ်ိန္သည္ နံနက္ ၇း၅၅ ျဖစ္ပါက သင့္ဘတ္စ္ကားသည္ နံနက္ ၈း၅၅ တြင္လာမည္ျဖစ္သည္)

• လမ္းေလွ်ာက၊္ စက္ဘီးစီး၊ ကားစုစီး (သို႔) RTD စီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုအိမ္မွ ပံုမွန္အခ်ိန္ထက္ တစ္နာရီေနာက္က်ၿပီး ထြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ (ဥပမာ 
- အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္အိမ္မွ ေက်ာင္းသို႔ နံနက္ ၇း၄၅ တြင္ထြက္ပါက သူသည္ယခု ေက်ာင္းကိုအခ်ိန္မွန္ေရာက္ရန္ နံနက္ ၈း၄၅ တြင္ထြက္ခြါရလိမ့္မည္။)

• ECE ႏွင့္ မူႀကိဳ - နံနက္ (AM) သူငယ္တန္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိပါ။ ယင္းတို႔ကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းျဖင့္ ဖြင့္မည္ျဖစ္သည္။ မြန္းလဲြ (PM) မူႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ေက်ာင္းခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းကားအခ်ိန္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။  

• ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသို႔ေရာက္လာသည့္အခါ နံနက္စာေကၽြးေမြးမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ DPS ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရာသီဥတုျပင္းထန္ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ဖြင့္ေနပါက -
• ေက်ာင္းသား၏ လံုျခံဳမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ခရိုင္မွ ရာသီဥတုကို တစ္ေန႔လံုး ေစာင့္ၾကည္မည္။
• လိုအပ္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးမည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ လံုျခံဳမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေပးႏိုင္သည္။
• ယာဥ္ေၾကာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔၊ အထူးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား (သို႔) အိမ္သို႔သြားရန္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ 

အခ်ိန္ပိုမိုၾကာႏိုင္ပါသည္။
• အကယ္၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ အတြင္း၌ ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈ စတင္ပါက ေက်ာင္းေစာေစာျပန္လႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။
• ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းသည္ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ သြားေသာ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသြားမည္။ အေျခအေနကိုလိုက္၍ အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မ်ားသည္ 

ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။
• ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ေျပးခုန္ပစ္ပဲြမ်ား၊ အသိဥာဏ္ၾကြယ္ဝေစေရး အစီအစဥ္မ်ား စသျဖင့္) သည္ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔) 

ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ DPS ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ပိတ္ရပါက -
• သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွ မည္သည့္ဘတ္စ္ကားကိုမဆို သြားလာျခင္းမျပဳပါ။
• အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းအားကစား အပါအ၀င္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို 

ျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
• ထိုပယ္ဖ်က္ေသာ ေက်ာင္း၏လႈပ္ရွားမ်ားရွိ သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားပါ။ 

သင့္ကို အေၾကာင္းၾကားပံု -
အလြန္ေအး၍ စိုစြတ္ေသာရာသီဥတုတြင္ ခရိုင္အရာရွိမ်ားသည္ နံနက္ ၅ နာရီတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္။ အကယ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းပိတ္ရန္ (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွးရန္ျဖစ္ပါက 
ေဒသ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာနတို႔ထံ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေက်ာင္းပိတ္ရန္ (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွးရန္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေၾကျငာေပးမည္။ သင္သည္ 
thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com ႏွင့္ denver.cbslocal.com မ်ားသို႔လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ စပိန္ဘာသာျဖင့္ အသိေပးခ်က္ကို 
ေရဒီယိုသတင္းမွ ၁၁၅၀-AM၊ ၁၂၈၀-AM ႏွင့္ ၁၀၉၀-AM တို႔တြင္ေၾကျငာေပးမည္။

ဘတ္စ္သတင္းလႊာ - ရာသီဥတုေၾကာင့့္္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း (သို႔) ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ ဘတ္စ္သတင္းလႊာ 
တစ္ခုကိုလက္ခံရရွိမည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ အသိေပးခ်က္မ်ား ရရွိရန္အလိုေလ်ာက္ စာရင္းသြင္းၿပီးသားျဖစ္သည္။ ပိုမိုသိလိုပါက 
transportation.dpsk12.org/bus-bulletin သို႔၀င္ေရာက္ပါ။ ေမးလိုသည္မ်ားရွိပါက transportation@dpsk12.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။
Weather.dpsk12.org - အေရးေပၚ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းမ်ား (သို႔) ရာသီဥတုေၾကာင့့္္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း မ်ားကို ဤတြင္ႏွင့္ transportation.dpsk12.org တြင္လည္းတင္ထားမည္ျဖစ္သည္။
လူမႈမီဒီယာ -  ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကိ ုFacebook.com/DenverPublicSchools ႏွင္ ့Twitter တြင ္@DPSnewsnow ႏွင္ ့@DPSschoolbus 
၌လည္းတင္ထားပါမည္။
အေရးေပၚလိုင္း - ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း သတင္းကို ေက်ာင္းခရိုင္၏ ေက်ာင္းပိတ္မႈ အေရးေပၚလိုင္း ၇၂၀-၄၂၃-၃၂၀၀ ႏွင့္ DPS သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေရးေပၚလိုင္း ၇၂၀-၄၂၃-
၄၆၀၀ တြင္လည္းထားရွိမည္။

ရာသီဥတုေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း အခ်ိန္ဇယား
သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား

DPS သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား | 2909 W. 7TH AVE | DENVER CO 80204 | TRANSPORTATION.DPSK12.ORG

ဖြင့္သည္

ပိတ္သည္



 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.

ရာသီဥတုေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း အခ်ိန္ဇယား
သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား


