
في إطار سعيها لتعزيز سالمة التالميذ في شهور الشتاء، تود مدارس دنفر العامة )DPS( أن تذكركم بالسياسة المطبقة على حاالت تأخير بدء اليوم الدراسي بسبب 
الطقس في العام الدراسي 2019-2020. سنطبق تعديالً جديداً هذا العام يتمثل في أن الدارسة في جميع المدارس )بغض النظر عن وقت بدء اليوم الدراسي( ستبدأ 

بعد ساعتين من الموعد األصلي إذا قررت منطقة DPS التعليمية تأخير بدء الدراسة في هذا اليوم. 

يتمثل الهدف من جدول التأخير بسبب الطقس في إتاحة المزيد من الوقت للحافالت المدرسية لكي تتمكن من اصطحاب التالميذ وتقليل وقت انتظار التالميذ في حاالت 
 DPS الطقس الشديد. ستتخذ المدير العام للمنطقة التعليمية قرار غلق المدارس أو تأخير موعد بدء اليوم الدراسي بناًء على معلومات من قسم المواصالت بمنطقة

التعليمية وهيئات النقل والمواصالت ومكتب الطقس.

إذا قررت المنطقة التعليمية تأخير بدء اليوم الدراسي بسبب الطقس:
ستسير الحافالت المدرسية الصباحية بناًء على جدول التأخير وستبدأ في اصطحاب التالميذ من مواقف االنتظار المخصصة بعد ساعتين من وقت الصعود   •

األساسي. )مثال: إذا كان وقت صعود التلميذ للحافلة هو 7:55 صباحاً، فستصل الحافلة الصطحاب التلميذ الساعة 9:55 صباحاً(
نحث التالميذ الذي يذهبون إلى المدرسة مشيًا أو باستخدام الدراجة أو يتشاركون ركوب سيارة أو يستخدمون الحافالت العامة أن يغادروا المنزل بعد ساعتين من   •

توقيت مغادرتهم للمنزل متجهين إلى المدرسة. )مثال: إذا كان التلميذ يغادر منزله الساعة 7:45 متجهاً إلى المدرسة، فيفترض أن يغادر منزله الساعة 9:45 
ليصل في الوقت المحدد(

تعليم األطفال المبكر ورياض األطفال: سيتم إلغاء اليوم الدراسي لتالميذ الفترة الصباحية لرياض األطفال. تالميذ الفترة المسائية لمرحلة التعليم المبكر سيحضرون   •
إلى المدرسة وسيتوفر لديهم خدمة المواصالت بواسطة الحافلة المدرسية في الوقت المعتاد.  

سيتم كما هو معتاد تقديم اإلفطار للتالميذ عند وصولهم إلى المدرسة.  •

إذا قررت مدارس دنفر العامة أن تبقي المدارس مفتوحة في حالة الطقس الشديد
ستراقب المنطقة حالة الطقس طوال اليوم لضمان سالمة التالميذ.  •

سيتم توفير المواصالت المطلوبة. لكن ربما يتم تعديل الخدمات لضمان سالمة سائقي الحافالت والتالميذ.  •
قد تقتضي ظروف الطقس أن يقضي التالميذ وقتاً إضافياً في طريقهم للمدرسة أو األنشطة الخاصة أو البرامج أو في المنزل.  •

إذا بدأت حالة الطقس تسوء خالل اليوم الدراسي، قد يتم اتخاذ قرار فيما يخص االنصراف المبكر.  •
ستسير الحافالت في نفس المسارات التي تسير عليها في الظهيرة. بناًء على ظروف الطقس، قد تختلف مواعيد الوصول للمنزل.  •

قد يتم تعديل أو إلغاء أنشطة ما بعد اليوم الدراسي )الفعاليات الرياضية، برامج التقوية، وغير ذلك( بسبب ظروف الطقس.   •

إذا قررت مدارس دنفر العامة إلغاء اليوم الدراسي بسبب سوء حالة الطقس:
لن تسير أية حافالت مدرسية في هذا اليوم.  •

سيتم إلغاء جميع أنشطة ما بعد اليوم الدراسي والتي تشمل األنشطة الرياضية للمدارس المتوسطة والثانوية ولن تتوفر أي مواصالت لهذه األنشطة.  •
يرجى إجراء الخطط الالزمة لرعاية طفلك في حالة إلغاء اليوم الدراسي.   •

كيف سيتم إبالغك:
في حالة الطقس السيء، سيتخذ مسؤولو المنطقة التعليمية القرار قبل الساعة الخامسة صباحاً. إذ كان القرار هو إلغاء اليوم الدراسي أو تأخير بدء اليوم الدراسي، سيتم إبالغ محطات 

 thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com التلفاز والراديو المحلية فوراً وسيتم إذاعة قرار اإللغاء أو التأخير بصورة منتظمة. يمكنك أيضاَ زيارة 
.1090-AM280 و-AM1150 و-AM سيتم أيضاً إعالن القرار باللغة اإلسبانية في النشرات اإلخبارية اإلذاعية على تردد .denver.cbslocal.com أو

المكالمات اآللية - في حالة إلغاء اليوم الدراسي أو تأخير بدء اليوم الدراسي بسبب الطقس، ستتلقى األسر مكالمات آلية مسجلة تبلغهم بالخطوات التالية. من المهم أن تتأكد األسر من تحديث بيانات 
.Infinite Campus االتصال لدى مكتب االستقبال في المدرسة وفي

.transportation.dpsk12.org سيتم نشر خبر إلغاء الدراسة أو تأخير بدء اليوم الدراسي بسبب الطوارئ هنا أو على - Weather.dpsk12.org
 @DPSnewsnow وعلى ،Facebook.com/DenverPublicSchools وسائل التواصل االجتماعي - سيتم نشر إعالنات إلغاء اليوم الدراسي أو تأخير بدء اليوم الدراسي على 

.Twitter على موقع @DPSschoolbusو
الخط الساخن- سيتم ترك رسالة تعلن عن إلغاء اليوم الدراسي أو تأخير بدء اليوم الدراسي على الخط الساخن للغلق الخاص بالمنطقة التعليمية على الرقم 3200-423-720، وكذلك على الخط الساخن 

لقسم المواصالت التابعة لمدارس DPS على الرقم 720-423-4600.

جدول التأخيربسبب الطقس
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