Thời Khóa Biểu Học Trễ Giờ Học do Thời Tiết
Xấu dành cho các Trường Đã Xác Định
Để tăng cường bảo vệ an toàn cho học sinh trong mùa đông, Học khu Công lập Denver muốn nhắc quý vị về Thời Khóa Biểu Học
Trễ Giờ Học do Thời Tiết Xấu của học khu. Theo thời khóa biểu này, các trường học sẽ bắt đầu trễ vào hoặc sau 8:30 sáng trong
một giờ đồng hồ. Tất cả các trường khác sẽ tiếp tục học theo thời khóa biểu bình thường.
Gia đình quý vị nhận được thông tin này vì trường của con quý vị có thể thuộc diện áp dụng Thời Khóa Biểu Học Trễ do Thời Tiết
Xấu. Để biết danh sách các trường thuộc diện qui định, vui lòng tới website weather.dpsk12.org.
Mục đích của Thời Khóa Biểu Học Trễ do Thời Tiết Xấu mới này là để các xe buýt học đường có thêm thời gian tới đón học sinh
và giảm thời gian chờ của học sinh trong điều kiện thời tiết xấu. Việc đóng cửa trường học hoặc học trễ sẽ do Giám Đốc Học Khu
quyết định dựa trên thông tin mà các đại diện của Ban Chuyên Chở DPS, cơ quan vận chuyển và cơ quan dự báo thời tiết cung cấp.
Nếu các trường học của DPS có Thời Khóa Biểu Học Trễ Do Thời Tiết Xấu áp dụng cho các trường đã xác định:
• Các xe buýt học đường buổi sáng sẽ chạy theo thời khóa biểu học trễ và sẽ bắt đầu tới đón học sinh tại các điểm dừng xe buýt
trễ hơn 1 giờ đồng hồ so với thời gian đón bình thường. (Ví dụ: Nếu xe buýt buổi sáng tới đón học sinh vào lúc 7:55 sáng, xe sẽ
tới đón trễ vào lúc 8:55 sáng)
• Các học sinh đi bộ, đi xe đạp, đi xe theo nhóm hoặc đi xe RTD nên rời nhà trễ hơn một giờ đồng hồ so với thời gian các em
thường rời nhà để tới trường. (Ví dụ: Nếu học sinh rời nhà vào lúc 7 giờ 45 phút sáng để tới trường, bây giờ em sẽ rời nhà lúc 8
giờ 45 phút sáng để đến lớp đúng giờ.)
• ECE và Mẫu giáo: Lớp mẫu giáo buổi sáng (AM) sẽ không bị hủy. Các chương trình này sẽ diễn ra theo thời khóa biểu học trễ.
Các học sinh mầm non buổi chiều (PM) sẽ tới trường và đi xe buýt theo thời khóa biểu bình thường của các em.
• Vẫn sẽ có bữa sáng cho học sinh khi các em tới trường.
Nếu tất cả các trường của DPS đóng cửa do thời tiết xấu:
• Sẽ không có xe buýt phục vụ học sinh.
• Tất cả các hoạt động sau giờ học, bao gồm cả các hoạt động thể thao cấp trung học cơ sở và trung học, đều bị hủy bỏ và sẽ
không có phương tiện chuyên chở cho các hoạt động này.
• Vui lòng thu xếp người trông nom con quý vị trong trường hợp hủy ngày học.
Nếu tất cả các trường của DPS vẫn mở cửa trong khi thời tiết xấu:
• Học khu sẽ theo dõi tình hình thời tiết trong cả ngày để bảo đảm an toàn cho các học sinh.
• Sẽ cung cấp phương tiện chuyên chở theo qui định. Tuy nhiên, dịch vụ chuyên chở có thể được điều chỉnh để bảo đảm an
toàn cho nhân viên lái xe buýt và học sinh.
• Do tình hình giao thông học sinh có thể phải mất thêm thời gian trên đường tới trường, trong các hoạt động đặc biệt, các
chương trình hay ở nhà.
• Nếu thời tiết bắt đầu xấu đi trong ngày học, học khu có thể quyết định cho nghỉ sớm.
• Các lộ trình xe buýt sẽ chạy theo trình tự như bình thường vào buổi chiều. Tùy thuộc vào tình hình, thời điểm về đến nhà có
thể khác nhau.
• 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 bỏ do điều
kiện thời tiết.

Làm thế nào để cập nhật tin tức:

Trong trường hợp thời tiết xấu, các viên chức học khu sẽ ra quyết định trước 5 giờ sáng. Nếu quyết định đóng cửa trường học
hoặc học trễ, các trạm phát thanh và truyền hình địa phương sẽ được thông báo ngay và phát sóng thông báo thường lệ về các
trường hợp đóng cửa trường học hoặc học trễ. Quý vị cũng có thể tới website the thedenverchannel.com, 9News.com, kdvr.com
và denver.cbslocal.com. Sẽ có thông báo bằng tiếng Tây Ban Nha trên các kênh radio 1150-AM, 1280-AM và 1090-AM.
Weather.dpsk12.org – Các trường hợp đóng cửa trường khẩn cấp hoặc chậm trễ do thời tiết xấu sẽ được đăng ở đây và trên website transportation.
dpsk12.org.
Truyền thông Xã hội – Thông báo về đóng cửa trường học hoặc học trễ cũng sẽ được đăng trên Facebook.com/DenverPublicSchools, cũng như @
DPSnewsnow và @DPSschoolbus trên Twitter.
Các đường dây nóng – Một thông báo cho biết trường học đóng cửa hoặc học trễ cũng sẽ được ghi âm trên đường dây nóng về đóng cửa trường học
của học khu tại 720-423-3200, cũng như trên đường dây nóng của ban Chuyên Chở DPS tại số 720-423-4600.
Bảng tin Xe buýt (Bus Bulletin) - Bus Bulletin là một chương trình thông báo qua mạng điện tử, liên lạc với phụ huynh của những học sinh hội đủ
điều kiện được chuyên chở cùng với thông tin về dịch vụ xe buýt học đường màu vàng. Phụ huynh sẽ được thông báo qua tin nhắn điện thoại, email
và/hoặc hộp thư thoại khi các xe buýt chạy trễ hơn 10 phút do một tình huống khẩn cấp hay chậm trễ do thời tiết xấu. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tới
website transportation.dpsk12.org/bus-bulletin.
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v Bus Bulletin
Tin tức Mới nhất về dịch vụ Xe buýt
Nếu quý vị có con đi xe buýt học đường màu vàng, đừng quên ghi danh tham gia chương trình Bản Tin Xe Buýt (Bus
Bulletin) của Ban Chuyên chở Học khu Công lập Denver. Dịch vụ mới này giúp học khu thông báo cho quý vị thông tin
cập nhật tức thời về dịch vụ xe buýt của con quý vị. Phụ huynh sẽ được thông báo khi các xe buýt chạy trễ hơn 15 phút
qua tin nhắn điện thoại, email và/hoặc gọi thông báo qua điện thoại.
Các Lợi Ích của Bus Bulletin:
• Phụ huynh và các trường học sẽ nhận được thông báo về những trường hợp trì hoãn dịch vụ qua tin nhắn điện thoại,
cuộc gọi hoặc email.
• Đây là dịch vụ được miễn phí.
• Toàn bộ thông tin về học sinh được bảo vệ, giữ bảo mật và sẽ không được chia sẻ.
Để truy cập Bus Bulletin:
Phụ huynh của các học sinh hội đủ điều kiện sử dụng dịch vụ chuyên chở sẽ tự động được ghi danh nhận thông báo
qua điện thoại và email từ Bus Bulletin, dựa trên số điện thoại và địa chỉ email cung cấp khi học sinh đó đăng ký học.
Cách cập nhật thông số cài đặt Bus Bulletin hoặc không nhận dịch vụ này:
• Bước 1
• Đăng nhập vào Tài khoản Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh tại myportal.dpsk12.org.
• Nếu quý vị không có tài khoản Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh, vui lòng vào website myportal.dpsk12.org và
bấm vào “Getting Started” để lập tài khoản.
• Bước 2
• Sau khi đăng nhập, bấm chọn nút Transportation (Dịch vụ chuyên chở) ở danh sách bên trái, sau đó bấm chọn ô
Bus Bulletin. Làm như vậy quý vị sẽ tự động đăng nhập vào website của Bus Bulletin.
• Bước 3
• Ở trong trang “Welcome Information” (Thông tin chào mừng), bấm vào “Proceed to Your Account” (Đến tài khoản
của quý vị) và dành vài phút xem lại cách thức Bus Bulletin gửi thông báo cho quý vị (thông báo qua email/tin nhắn
điện thoại/gọi thông báo) hoặc lựa chọn không nhận dịch vụ này. Khi lựa chọn không nhận dịch vụ này, quý vị sẽ
không còn được thông báo về các trường hợp trì hoãn dịch vụ của Bus Bulletin.
• Bước 4
• Đừng quên cập nhật các ngôn ngữ ưu tiên nhận thông báo của quý vị và thêm bất kỳ số điện thoại hay địa chỉ email
nào quý vị muốn nhận thông báo.
• Để thêm số điện thoại mới, bấm chọn “Add Phone Number” (Thêm số điện thoại) và chọn quý vị muốn nhận
thông báo qua tin nhắn điện thoại hay gọi thông báo.
• Để thêm địa chỉ email mới, bấm chọn “Add Email Address” (Thêm địa chỉ email).
• Có thể thay đổi thông số cài đặt ngôn ngữ bằng cách bấm vào danh sách ngôn ngữ thả xuống. Các ngôn ngữ
được ưa dùng là tiếng Anh và tiếng Tây ban nha.
*Lưu ý: Việc cập nhật thông tin trong Bus Bulletin sẽ KHÔNG làm thay đổi thông tin của quý vị trong Infinite Campus
hoặc Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh. Nếu quý vị không có quyền truy cập Cổng Thông Tin dành cho Phụ Huynh,
quý vị có thể cập nhật thông tin bằng cách liên lạc với văn phòng tiếp tân của trường con quý vị.
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