
विन्टरका मविनाको अिविमा विद्ार्थीको सुरक्ालाई सुवनवचित गनने प्रयत्नका सार्, Denver Public Schools ले तपाईलंाई पररवित विद्ालयिरूका लावग 
आफनो मौसमले हुने विलाइको तावलका बारे स्मरण गराउन िािन्छ। यो तालिकािे लिहान 8:30 िजेदेखि सुरु हुने लिद्ाियहरूिाई एक घण्ा लििो 
िनाउनेछ। अन्य सिै लिद्ाियहरू आफना सामान्य तालिका अनुसार सञ्ािन हुनेछन्। 

तपाईकंो विद्ार्थीको विद्ालयलाई मौसमी विलाइको तावलकाले प्रभाि पान्न सक्े हुुँदा तपाईकंो पररिारले यो जानकारी प्राप्त गददै हुनुहुन्छ। पररवित 
विद्ालयिरूको पूण्न सूिीका लावग, weather.dpsk12.org मा जानुिोस्। मौसमी विलाइको तावलका वनमा्नण गनु्नको उदे्श्य भनेको विद्ालयका बसिरूलाई 
विद्ार्थीलाई बसमा ििाउने अवतररक्त समय उपलब्ध गराउनु र मौसम गम्ीर हुुँदा विद्ार्थीले बस पर््ननु पनने समयलाई कम गनु्न िो। DPS Transportation 
Services (DPS यातायात सेिा), यातायात वनकायिरू र मौसम ब्ूरोका प्रवतवनवििरूद्ारा उपलब्ध गराइएको जानकारीको आिारमा, विद्ालय बन्द गनने िा 
विला गनने कुराको बारेमा वनण्नय सुपररिेक्कले वलने्छन्।

DPS लिद्ाियहरू मौसमिे हुने लििाइको तालिका (सुरु हुने समय लिहानको 8:30 िजे िा सोभन्ा पलछ) 
अन्तर्गत छन् भने:

• वबिानीका विद्ालय बसिरू विलाइको तावलका अनुसार सञ्ालन हुने्छन् र बसमा ििाउने सामान्य समयभन्दा एक घण्ा विलो गरी बस वबसौनीबाट 
विद्ार्थीलाई बसमा ििाउन सुरु गनने्छन्। (उदािरणको लावग: यवद तपाईकंो वबिानीको बस िि्ने समय वबिान 7:55 बजे िो भने, तपाईकंो बसले 
तपाईलंाई वबिानको 8:55 बजे ििाउने ्छ।)

• विुँडेर आउने, बाइकमा आउने, कारमा आउने िा RTD प्रयोग गरी आउने विद्ार्थीिरूलाई आफूिरू सामान्य रूपमा विद्ालय आउनका लावग 
घरबाट विुँड्ने समयभन्दा एक घण्ा विलो गरी विद्ालयका लावग वनस्कन प्रोत्ािन गररन्छ। (उदािरणको लावग: यवद विद्ार्थी वबिानको 7:45 मा 
घरबाट विुँड्नुहुन्छ भने उिाुँ विद्ालय समयमै आइपुग्नका लावग अब वबिानको 8:45 मा घरबाट विुँडे हुन्छ।)

• ECE र वकन्डरगाट्नन: वबिानी (AM) को वकन्डरगाटनेन रद् हुने्ैछन। वतनीिरू विलाइ अनुसार सञ्ालन हुने्छन्। वदउुँसो (PM) का वप्रसू्कल विद्ार्थीिरू 
आफना सामान्य तावलका अनुसार विद्ालय जानुहुने्छ र बस सेिा प्राप्त गनु्नहुने्छ।  

• विद्ार्थीिरू विद्ालय आइपुगेपव्छ उिाुँिरूलाई अझै पवन वबिानको ्ाजा उपलब्ध गराइने्छ।

मौसम रम्भीर हुुँदा पलन DPS लिद्ाियहरू िुिा रहनछन् भने:
• वडरट्रिक्टले विद्ार्थीको सरुक्ालाई सुवनवचित गन्नका लावग वदनभरर मौसमको वनगरानी गनने्छ।
• आिश्यक यातायात उपलब्ध गराइने्छ। यद्वप, बस िालक तर्ा विद्ार्थीको सुरक्ालाई सुवनवचित गन्नका लावग सेिािरू पररमाज्नन गररन सक्छ।
• टरि ावफक अिसर्ािरूले विद्ार्थीिरूलाई विद्ालय जाुँदै गदा्न, विशेष वरियाकलापिरूमा, काय्नरिमिरूमा िा घरमा अवतररक्त समय वबताउन आिश्यक 

गराउन सक्छन्।
• विद्ालय वदनको अिविमा मौसम गम्ीर हुन सुरु ग्छ्न  भने, व्छटै ्ुछट्ी वदने कुरासुँग सम्बरधित वनण्नय गररन सक्छ।
• बस माग्निरू वदउुँसोमा सामान्य रूपमा पालना गररने समान रिम अनुसार नै सञ्ालन हुने्छन्: अिसर्ािरूमा आिाररत रिेर, घर आइपुग्ने समयमा 

फरक पन्न सक्छ।
• विद्ालय पव्छका वरियाकलापिरू (एथलेवटक काय्नरिम, समृरधि काय्नरिमिरू आवद) लाई मौसमका अिसर्ािरूको पररणाम स्वरूप पररमाज्नन िा रद् 

गन्न सवकन्छ। 

यलद रम्भीर मौसमको कारणिे DPS लिद्ाियहरूिाई िन् रररनछ भने:
• यातायातले कुनै पवन बसिरू सञ्ालन गनने्ैछन।
• सबै विद्ालय पव्छका वरियाकलापिरू, जसमा वमडल र िाइ सू्कल ्ेलकुद समािेश हुन्छन्, लाई रद्त गररने्छ र यी वरियाकलापिरूका लावग 

यातायात उपलब्ध गराइने्ैछन।
• कृपया विद्ालय रद् भएको अिसर्ामा आफनो विद्ार्थीको स्ािारको लावग आिश्यक योजनािरू बनाउनुिोस्। 

तपाईिंाई कसरभी सूलित रररनेछ:
कठोर मौसमको अिसर्ामा, वडरट्रिकका अविकारीिरूले वबिानको 5 बजेवभत्ै वनण्नय वलने्छन्। विद्ालय बन्द गनने बा विलो सञ्ालन गनने भनी वनण्नय गररन्छ भने, 
सर्ानीय टेवलवभजन र रेवडयो टे्शनिरूलाई तुरुन्ै सूवित गररने्छ र वतनीिरूले विद्ालय बन्द िा वदलाइिरूको बारेमा वनयवमत घोषणािरू प्रसारण गनने्छन्। तपाई ं
thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com र denver.cbslocal.com मा पवन जान सक्ुहुन्छ। 1150-AM, 1280-AM र 1090-AM मा रेवडयो समािार 
प्रसारण माफ्न त स्ेनीश भाषामा सूिनािरू प्रसारण गररने्छ।

िस िुिेलिन - मौसमले हुने विलाइ िा विद्ालय बन्दको घोषणा गररएको अिसर्ामा, यातायातका लावग योग्य विद्ार्थीिरू भएका पररिारिरूले बस बुलेवटन सूिना प्राप्त गनु्नहुने्छ। 
यातायातका लावग योग्य विद्ार्थीिरू भएका पररिारिरूलाई सूिना प्राप्त गनने पररिारको रूपमा स्वत: नामांकन गररन्छ। र्प जानकारीका लावग transportation.dpsk12.org/
bus-bulletin मा जानुिोस्। कुनै पवन प्रश्न भएमा transportation@dpsk12.org मा इमेल पठाउनुिोस्।
Weather.dpsk12.org - आकरस्मक विद्ालय बन्द िा मौसमले हुने विलाइसम्बधिी जानकारीलाई यिाुँ र transportation.dpsk12.org मा पोट् गररने्छ।
सामालजक लमलिया - विद्ालय बन्द हुने िा विलो हुने कुरासम्बधिी घोषणािरूलाई Facebook.com/DenverPublicSchools का सार्सार्ै Twitter मा @DPSnewsnow र @
DPSschoolbus मा पोट् गररने्छ।
हििाइनहरू - बन्द िा विलो सुरुिात बारे सूवित गनने सने्दशलाई सू्कल वडरट्रिक्टको बन्द गनने िटलाइन 720-423-3200 का सार्सार्ै DPS यातायात िटलाइन 720-423-4600 मा पवन 
्छोवडने्छ।

मौसमले हुने ढिलाइको तालिका
परिढित ढिद्ालयहरूका लाढि जानकािी 
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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.

मौसमले हुने ढिलाइको तालिका
परिढित ढिद्ालयहरू


