
Để nâng cao an toàn cho học sinh trong các tháng mùa đông, Học khu Công lập Denver muốn nhắc quý vị về Lịch Mở cửa Muộn do 
Thời tiết dành cho các trường đã được xác định. Lịch này sẽ hoãn giờ mở cửa thêm một giờ đối với các trường mở cửa vào 
hoặc sau 8:30 a.m. Tất cả các trường khác sẽ hoạt động theo lịch thường lệ. 

Gia đình quý vị nhận được thông tin này vì trường của con quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi Lịch Mở cửa Muộn do Thời tiết. Để xem 
danh sách đầy đủ các trường đã được xác định, hãy truy cập weather.dpsk12.org. Mục đích của Lịch Mở cửa Muộn do Thời tiết là để 
cho các xe buýt trường học có thêm thời gian đón học sinh và rút ngắn thời gian chờ của học sinh trong thời tiết khắc nghiệt. Giám 
đốc học khu sẽ quyết định đóng cửa hay hoãn mở cửa trường học dựa trên thông tin mà các đại diện của Ban Dịch vụ Chuyên chở 
DPS, các cơ quan chuyên chở và ban thời tiết cung cấp.

Nếu các trường của DPS áp dụng Lịch Mở cửa Muộn do Thời tiết (có giờ mở cửa là 8:30 a.m. hoặc 
muộn hơn):
• Xe buýt trường học vào buổi sáng sẽ chạy theo lịch muộn và bắt đầu đón học sinh tại các trạm dừng xe buýt chậm một giờ so 

với thời gian đón học sinh thường lệ. (Ví dụ: Nếu giờ đón học sinh của xe buýt trường học buổi sáng là 7:55 a.m., xe buýt của 
quý vị sẽ đón học sinh lúc 8:55 a.m.)

• Học sinh đi bộ, đạp xe, đi chung xe hay dùng RTD nên rời nhà muộn hơn một giờ so với thường lệ. (Ví dụ: Nếu bình thường 
học sinh rời nhà lúc 7:45 a.m. để đến trường, trong trường hợp này học sinh đó sẽ rời nhà lúc 8:45 a.m. để đến trường 
đúng giờ.)

• Mầm non và Mẫu giáo: Các lớp mẫu giáo buổi sáng (AM) sẽ không bị hủy. Các lớp này sẽ hoạt động theo lịch mở cửa muộn. 
Học sinh mầm non buổi chiều (PM) vẫn sẽ đến trường và xe buýt sẽ đưa đón theo lịch thường lệ.  

• Các học sinh vẫn sẽ được phục vụ bữa sáng khi các em tới trường.

Nếu các trường của DPS vẫn mở cửa trong thời tiết khắc nghiệt:
• Học khu sẽ theo dõi thời tiết trong cả ngày để đảm bảo an toàn cho học sinh.
• Dịch vụ chuyên chở cần thiết sẽ được cung cấp. Tuy nhiên, dịch vụ có thể được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho lái xe và 

học sinh.
• Điều kiện giao thông có thể buộc học sinh phải dành thêm thời gian trên đường đến trường, trong các hoạt động đặc biệt, 

trong các chương trình hay ở nhà.
• Nếu thời tiết khắc nghiệt bắt đầu trong giờ học, có thể có quyết định cho học sinh tan học sớm.
• Các tuyến xe buýt sẽ chạy theo thứ tự như thường lệ vào buổi chiều. Tùy vào điều kiện thực tế, thời gian học sinh về đến nhà 

có thể thay đổi.
• Các hoạt động sau giờ học (các sự kiện thể thao, các chương trình bồi dưỡng, v.v) có thể được sửa đổi hoặc hủy do điều 

kiện thời tiết. 

Nếu các trường của DPS đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt:
• Ban dịch vụ chuyên chở sẽ không vận hành bất kỳ xe buýt nào.
• Tất cả các hoạt động sau giờ học, bao gồm các chương trình thể thao của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 

sẽ được hủy bỏ và sẽ không có dịch vụ chuyên chở cho các hoạt động này.
• Hãy lập kế hoạch cần thiết để trông giữ con quý vị trong trường hợp trường đóng cửa. 

Quý vị sẽ được thông báo ra sao:
Trong trường hợp thời tiết xấu, các cán bộ của học khu sẽ có quyết định trước 5 a.m. Nếu quyết định đóng cửa hoặc mở cửa muộn trường 
học, các kênh truyền hình và phát thanh địa phương sẽ được thông báo ngay lập tức và họ sẽ phát thông báo thường xuyên về việc đóng 
cửa hay mở cửa muộn trường học. Quý vị cũng có thể truy cập thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com và denver.cbslocal.com. 
Sẽ có thông báo bằng Tiếng Tây Ban Nha trên đài tin tức ở các kênh 1150-AM, 1280-AM và 1090-AM.

Bản tin Xe Buýt - Trong trường hợp Mở cửa Muộn hay Đóng cửa Trường học do Thời tiết, các gia đình của học sinh đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở 
sẽ nhận được thông báo Bản tin Xe Buýt. Gia đình của học sinh đủ điều kiện nhận dịch vụ chuyên chở được tự động đăng ký nhận thông báo. Để biết thêm 
thông tin, hãy truy cập transportation.dpsk12.org/bus-bulletin. Gửi email tới transportation@dpsk12.org nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.
Weather.dpsk12.org - Thông báo đóng cửa trường học trong trường hợp khẩn cấp hoặc mở cửa muộn do thời tiết sẽ được đăng ở đây và trên 
transportation.dpsk12.org.
Mạng Xã hội - Các thông báo đóng cửa hay mở cửa muộn trường học cũng sẽ được đăng trên Facebook.com/DenverPublicSchools,  
cũng như @DPSnewsnow và @DPSschoolbus trên Twitter.
Các Đường dây Nóng - Một thông báo về việc đóng cửa hay mở cửa muộn cũng sẽ có trên đường dây nóng về đóng cửa trường học của học khu ở số 
720-423-3200, cũng như trên đường dây nóng về Dịch vụ Chuyên chở của DPS ở số 720-423-4600.

Lịch Mở cửa Muộn do Thời tiết
Thông tin cho các Trường đã được Xác định
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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.
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