
በክረምቱ ወራት ወቅት የተማሪዎችን ደህንነት ከፍ ለማድረግ በሚያደርገው ጥረት Denver Public Schools የ 2019-20 የትምህርት ዓመት በየአየር 
ሁኔታ ሳቢያ የመዘግየት ፖሊሲውን ሊያስታውስዎት ይፈልጋሉ። በአየር ሁኔታ ሳቢያ መዘግየት በዲስትሪክቱ ከተወሰነ፣ ለዚህ የትምህርት ዓመት አዲስ በሆነ 
አሰራር፣ ሁሉም ትምህርት ቤቶች (የሚጀምሩበት ሰዓት ምንም ይሁን ምን) በሁለት ሰዓታት ይዘገያሉ። 

በአየር ሁኔታ ሳቢያ የመዘግየት መርሃ ግብሩ አላማ፣ ለት/ቤት አውቶቡሶች ተማሪዎችን ለመጫን ተጨማሪ ጊዜ ለመስጠት እና ተማሪዎች በአስቸጋሪ የአየር 
ሁኔታ ውስጥ ሆነው የሚጠብቁበትን ጊዜ ለመቀነስ ነው። ትምህርት ቤትን የመዝጋት ወይም የማዘግየት ውሳኔ በበላይ ተቆጣጣሪ የሚወሰን ይሆናል፣ ይህም 
በ DPS የትራንስፖርት አገልግሎቶች፣ ትራንስፖርት ኤጀንሲዎች እና የአየር ሁኔታ ቢሮ ተወካዮች በሚቀርቡ መረጃዎች ላይ በመመርኮዝ ነው።

DPS በአየር ሁኔታ ሳቢያ መዘግየት ከወሰነ፡
• የጠዋት ት/ቤት አውቶቡሶች እንቅስቃሴ በሚዘገይ የጊዜ ሰሌዳ ይካሄዳል 

 
እናም በአውቶቡስ ማቆሚያዎች ላይ መጫን የሚጀምሩት ከተለመደው የመጫኛ ጊዜ ከሁለት ሰዓታት በኋላ ነው። (ለምሳሌ፦ የጠዋት ትምህርት ቤት 
አውቶቡስዎ የመጫኛ ሰዓት ጠዋት 7:55 a.m. ላይ ከሆነ አውቶቡስዎ ጠዋት 9:55 a.m. ላይ ይጭናል ማለት ነው)

• በእግር የሚጓዙ፣ ብስክሌት የሚጠቀሙ፣ በጋራ መኪና የሚጓዙ ወይም RTD የሚጠቀሙ ተማሪዎች ከተለመደው ወደ ት/ቤት መነሻ ሰዓት ከሁለት 
ሰዓታት በኋላ ቤታቸውን ለቀው እንዲወጡ ይበረታታሉ። (ለምሳሌ፦ ተማሪዎች ለት/ቤት ከጠዋቱ 7:45 a.m. ላይ ከቤት ለቀው የሚወጡ ከሆነ፣ በሰዓቱ 
ወደ ት/ቤት ለመድረስ አሁን ከጠዋቱ 9:45 a.m. ላይ ይነሳሉ ማለት ነው)

• ECE እና መዋዕለ ሕፃናት፡ የጠዋት (AM) መዋዕለ ሕፃናት ይሰረዛል። የከሰዓት በኋላ (PM) መዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች በመደበኛው መርሃ ግብር 
ትምህርት እና የአውቶቡስ አገልግሎት ያገኛሉ።  

• ቁርስ አሁንም ቢሆን ተማሪዎች ትምህርት ቤት ሲደርሱ የሚሰጥ ይሆናል።

የ DPS ት/ቤቶች በከባድ የአየር ሁኔታ ወቅት ክፍት ሆነው የሚቆዩ ከሆነ፡
• የተማሪ ደህንነትን ለማረጋገጥ ዲስትሪክቱ ቀኑን ሙሉ የአየር ሁኔታውን ይከታተላል።
• የሚፈለገው የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል። ሆኖም የአውቶቡስ አሽከርካሪን እና የተማሪ ደህንነትን ለማረጋገጥ አገልግሎቶች ላይ ማሻሻያ ሊደረግ 

ይችላል።
• የትራፊክ ሁኔታዎች ተማሪዎች ወደ ት/ቤት፣ ልዩ እንቅስቃሴዎች፣ ፕሮግራሞች ሲጓዙ ወይም በቤት ውስጥ ተጨማሪ ጊዜ እንዲያሳልፉ ሊጠይቅ ይችላል።
• በትምህርት ቀኑ ውስጥ ከባድ የአየር ሁኔታ ቢጀምር፣ ከተለመደው ሰዓት አስቀድሞ መለቀቅን በተመለከተ ውሳኔ ሊተላለፍ ይችላል።
• የአውቶቡስ መስመሮች እንቅስቃሴ በተለመደው የከሰዓት በኋላ ቅደም ተከተል መሰረት ይከናወናል። እንደየሁኔታው፣ በቤት የመድረሻ ሰዓቶች ሊለያዩ 

ይችላሉ።
• ከመደበኛ-ትምህርት-ሰዓት በኋላ ያሉ ተግባራት (የአትሌቲክስ ዝግጅቶች፣ የማበልፀጊያ ፕሮግራሞች፣ ወዘተ.) በአየር ፀባይ ሁኔታዎች የተነሳ ሊቀየሩ 

ወይም ሊሰረዙ ይችላሉ። 

የ DPS ት/ቤቶች በከባድ የአየር ሁኔታ ምክንያት የሚዘጉ ከሆነ፡
• የትራንስፖርት ክፍል ምንም አውቶቡሶች አያንቀሳቅስም።
• የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ስፖርቶችን ጨምሮ ሁሉም ከመደበኛ-ትምህርት-ሰዓት በኋላ ያሉ ተግባራት ሁሉ የሚሰረዙ ሲሆን ለእነዚህ ተግባራት 

መጓጓዣ አይቀርብም።
• ትምህርት የሚሰረዝ ከሆነ እባክዎን ለልጅዎ አስፈላጊውን እቅዶች ያዘጋጁ። 

እንዲያውቁት የሚደረገው እንዴት ነው፡
ከባድ አየር ሁኔታ በሚከሰትበት ጊዜ የዲስትሪክቱ ባለስልጣናት ውሳኔውን ከጠዋቱ 5 a.m. ላይ ያደርጋሉ። ውሳኔው ትምህርት ቤት ለመዝጋት ወይም ለማዘግየት ከሆነ፣ 
የአካባቢ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያዎች ወዲያውኑ እንዲያውቁ ይደረጋል እናም የት/ቤት መዘጋት ወይም መዘግየት መደበኛ ማስታወቂያዎችን ያስተላልፋሉ። እንዲሁም 
thedenverchannel.com፣ 9News.com፣ kdvr.com እና denver.cbslocal.com ን መጎብኘት ይችላሉ። የ ስፓንኛ ማሳወቂያዎች በ 1150-AM፣  
1280-AM እና 1090-AM ላይ ባሉ የሬዲዮ ዜና እወጃዎች ይቀርባሉ።

ራስ-ሰር ጥሪ (Robo Call) - በአየር ሁኔታ ሳቢያ መዘግየት ወይም የት/ቤት መዘጋት በሚደረግበት ጊዜ፣ ቤተሰቦች ቀጣይ እርምጃዎች የሚያሳውቅ የራስ-ሰር ጥሪ ማሳወቂያ 
ይደርሳቸዋል። ቤተሰቦች በት/ቤታቸው የፊት ለፊት ቢሮ እና በ Infinite Campus ውስጥ ወቅታዊ የመገኛ መረጃ ማኖራቸው አስፈላጊ ነው።
Weather.dpsk12.org - የአስቸኳይ ጊዜ የትምህርት ቤት መዘጋት ወይም በአየር ሁኔታ ሳቢያ መዘግየት እዚህ እና በ transportation.dpsk12.org ላይ ይወጣል።
የማህበራዊ ሚዲያ - በአየር ሁኔታ ሳቢያ መዘግየት ወይም የት/ቤት መዘጋት ማስታወቂያዎች በ Facebook.com/DenverPublicSchools ላይ እንዲሁም በ @DPSnewsnow 
እና @DPSschoolbus በ Twitter ላይ ይወጣሉ።
የቀጥታ መስመሮች - የመዘጋት ወይም ዘግይቶ መጀመርን የሚያስታውቁ መልዕክቶች በትምህርት ዲስትሪክቱ የመዘጋት የቀጥታ መስመሮች በ 720-423-3200 እንዲሁም በ DPS 
የትራንስፖርት የቀጥታ መስመር በ 720-423-4600 ላይ ይተዋሉ።

በአየር ሁኔታ ሳቢያ የመዘግየት መርሃ ግብር
ለት/ቤቶች እና ለቤተሰቦች መረጃ
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