
Denver पब्लिक स्कूिमा, हाम्रा विद्यार्थी र कममचारीको सरुक्षा हाम्रो शीर्म प्रार्थममकता हो। स्कूिको सरुक्षामा समब्वित 
पहुुँचहरू निब्चचत गिमको िागग DPS सरुक्षा विभागिे प्रत्यक्ष रूपमा Denver प्रहरी विभागसुँग काम गर्मछ। हाम्रा िगभग 
2 00 स्कूिहरू शहर भरर ब्स्र्थत छि ्र हाम्रो िगरीय सेटिङको कारणिे गर्ाम, हामी हाम्रा स्कूि समरु्ायहरूिाई सरुक्षक्षत 
राख्िको िागग प्राय: पिूम-सािधािी सरुक्षा उपायहरू िाग ूगर्मछौं। 
समरु्ायिाई हाम्रा प्रयास र उद्देचयहरूमा सिंग्ि गिामिे आपतकािीि घििामा पररिारहरूिे उिीहरूका बािबामिकाहरू र 
डिब्स्िक्ि कममचारीहरूिाई मद्दत गिम सक्छि।्  

परिवािहरूको लागि आपतकालीन जानकािी ननरे्दशिका

आपतकालीन अवस्थाको लागि हाम्रा स्कूलहरूलाई तयाि िनन ले के िरििहेको छ? 
 स्कूि-आधाररत आपतकािीि प्रनतक्रिया िोिीहरूिाई आपतकािीि प्रक्रियाहरूमा िावर्मक रूपमा प्रमशक्षण टर्इरहेको छ।  

 स्कूिहरूिाई नतिीहरूका आपतकािीि योजिाहरू पणूम गिममा सहयोग गरै्छ। 

 प्रयासहरूको योजिामा Denver प्रहरी विभाग र Denver अग्िी विभागसुँग साझरे्ारी गरै्छ। 

परिवािहरूले मद्दत िननको लागि के िनन सक्छन?् 
 आफ्िो बािबामिकासुँग स्कूिका आपतकािीि प्रनतक्रिया सम्बवधी प्रक्रियाहरू बारेमा कुरा गिुमहोस ्जसिे गर्ाम 

उिीहरूिाई आपतकािीि िा सकंिकािीि घििामा के अपेक्षा गिे भिी ज्ञाि हुिेछ। यस जािकारीिाई प्रत्येक स्कूिको 
अग्र कायामिय कममचारीबाि प्राप्त गिम सक्रकवछ।  

 तपाईंको व्यब्क्तगत स्कूि र सार्थसार्थ ैअमभभािक पोिमि (https://myportal.dpsk12.org) मा पनि तपाईंको बच्चाको 
आपतकािीि सम्पकम  जािकारी ििीितम छ भिी निब्चचत गिुमहोस।् विद्यार्थीहरूिाई अप्रागधकृत व्यब्क्तहरूको हातमा 
पठाइिेछैि र यटर् तपाईंको सम्पकम  जािकारी गित िा परुािो भएको छ भिे हामी तपाईंिाई आपतकािीि अिस्र्थामा 
सम्पकम  गिम सक्षम हुिेछैिौं। 

 यटर् तपाईंको बच्चािे और्गध मिुँर्छ भिे, स्कूिमा कम्तीमा पनि तीि-टर्िसम्मका िागग और्गध छ भिी निब्चचत 
गिुमहोस।् 

स्कूलहरूले आपतकालीन अवस्थाका लागि तयाि हुन के िरै्दछन?् 
स्कूिहरूिे निम्ि कायमहरू गरै् आपतकािीि िा सकंिकािीि अिस्र्थाको िागग तयारी गिम आिचयक छ:  

 Submit स्कूिको प्रर्थम र्ईु हप्ता मभत्र DPS सरुक्षा विभागसुँग आपतकािीि व्यिस्र्थापिको निरे्शकिाई एक 
आपतकािीि योजिा पेश गिुमपछम। 

 स्कूि-आधाररत आपतकािीि प्रनतक्रिया िोिीहरूको एक िावर्मक प्रमाणपत्र प्राप्त गिुमपछम। आपतकािीि प्रक्रियाहरू परूा 
गिमको िागग, सब ैआपतकािीि िोिी सर्स्यहरूिे सरुक्षा विभागद्िारा िेततृ्ि गररएका अििाइि कक्षाहरूमा सहभागी 
हुि आिचयक छ। 

 सब ैविद्यार्थीहरू र कममचारीहरूिे सरुक्षक्षत र समयमा प्रनतक्रिया गरेका छि ्भिी निब्चचत गिमको िागग सरुक्षा 
विभागद्िारा अििोकि गररएका सब ैस्कूि आपतकािीि अभ्यासहरू सञ्चािि गिुमहोस।् आगिागीबाि बच्िे 
अभ्यासहरू स्कूि िर्मको अिगधमा मामसक रूपमा पणूम गररवछ। िकिाउि, िकआउि र शरण-स्र्थाि अभ्यासहरूिाई 
प्रत्येक सेमेस्िरको 30 टर्ि मभत्र सञ्चामित गररवछ। 

 प्रत्यक्ष आपतकािीि प्रनतक्रिया िोिी प्रमशक्षणहरू र सार्थसार्थै सरुक्षा विभागद्िारा िेततृ्ि गररएका सब ैकममचारी 
प्रमशक्षणहरूमा उपब्स्र्थत हुिपुर्मछ। 

पब्ललक स्कूल सुिक्षा ववभाि 



स्कूलका आपतकालीन अवस्थाहरू बािेमा तपाईंले जान्नुपने कुिाहरू:
 

स्कूल लकआउट भनेको के हो?
स्कूिको िागग तत्काि जोखिम िभएको सरुक्षाको सरोकार हुुँर्ा िकआउि हुवछ। उर्ाहरणको िागग, प्रहरीिे कुि ै
स्कूि िररपरर सिारी-साधििाई पछ्याइरहेको हुि सक्छ र DPS सरुक्षा विभागिे पिूम-सािधािी उपायको रूपमा 
स्कूििे िकआउि िाग ूगिुमपछम भिी निधामरण गछम। िकआउिको बेिा, विद्यार्थीहरू र कममचारीहरू स्कूि भिि 
मभत्र रहिपुर्मछ र विद्यार्थीहरू र कममचारीहरूिे स्कूि मभत्र सरुक्षक्षत रूपमा सरै् स्कूिका क्रियाकिापहरू साधारण 
रूपमा जारी राख्ि सक्छि।् िकआउिको सामावय अर्थम भिेको भिि मभत्र िा बाटहर कोही पनि आउिे जािे 
गरै्िि ्र पररितमि समय िब्जकै िकआउि िगरेसम्म विद्यार्थीहरू र कममचारीहरूिे मभविता रे्ख्िेछैिि।् 
 

स्कूल लकडाउन भनेको के हो? 
िकिाउि तब हुवछ जब स्कूिमा सम्भावित जोखिमसुँग सम्बब्वधत सरुक्षा आिचयक रे्खिवछ। उर्ाहरणको 
िागग, प्रहरीिे परै्ि रूपमा सवरे्ह व्यब्क्तिाई ििटेिरहेको हुि सक्छ र सवरे्ह व्यब्क्त स्कूिको सम्पब्त्त मभत्र 
आएको हुि सक्छ। िकिाउििाई तब मात्र िाग ूगररिेछ जब यसमा उल्िेखित जोखिम स्कूि मभत्र रे्िा पर्मछ। 
िकिाउिमा, स्कूिका कायमिमहरू तर्था कक्षाकोठाका क्रियाकिापहरू स्र्थगगत गिुमपर्मछ र सबजैिा शावत भइ, 
यताउता िफकीकि भइुुँमा बस्ि ुपर्मछ। िकिाउि अिस्र्था ििरेसम्मम विद्यार्थीहरू आफ्िा कक्षा-कोठामा 
रहिपुछम। 

* िकआउि र िकिाउि र्बुमैा, स्कूििाई मकु्त गिे उगचत समय निधामरण गिमको िागग DPS सरुक्षा 
विभागिे आपतकािीि प्रनतक्रिया व्यब्क्तहरूसुँग सहकायम गछम। 

ििण-स्थान भनेको के हो? 
जब विद्यार्थीहरू र कममचारीहरूिे स्कूि मभत्र एक सरुक्षक्षत स्र्थािमा शरण मिवछि ्त्यसिाई शरण स्र्थाि 
भनिवछ; जुि कक्षाकोठा िा हििे हुि सक्छ। आुँधी िा िराब मौसम जस्ता जोखिम रे्खिएमा तर्था बाटहरी 
निकायहरूको सहयोगको सार्थमा, िािी गिामि ेिा यस्त ैअिस्र्थामा विद्यार्थीहरूिाई जाि टर्िािे उिीहरूिाई 
ितरामा पािम सक्छ भिी सरुक्षा विभागद्िारा निधामरण गररएमा शरण स्र्थाि आिचयक हुवछ।  
ननकास भनेको के हो? 
निकास तब हुवछ जब स्कूि मभत्र आगिागी जस्ता जोखिमपणूम पररब्स्र्थनतको कारणिे गर्ाम हािी िा चोि-
पिकबाि बच्िको िागग विद्यागर्थमहरूिाई स्कूि भिि भवर्ा बाटहर पठाइवछ।  

शमलाप क्षेत्र भनेको के हो? 
ममिाप क्षेत्र भिेको, स्कूि मभत्र िा बाटहर जोखिमपूणम पररब्स्र्थनतको कारणिे गर्ाम हुिे हािी िा चोि-
पिकबाि बच्िको िागग विद्यार्थीहरूिाई स्कूिको सम्पब्त्तबाि साररएको स्र्थाि हो। 



मेिो बच्चाको स्कूलमा लकआउट ि लकडाउनहरू भइिहेको छ भनी मैले कसिी थाहा पाउनेछु?
हाम्रो उद्देचय भिेको जारी आपतकािीि प्रनतक्रियाहरूमा हस्तक्षेप िगरी िा अिसुवधािहरूको अिण्ितािाई जोखिममा 
िपारी पररिारहरूका आिचयकताहरूमा सिेंर्िशीि हुिे र पररशदु्ध र समयमा जािकारी सञ्चार गिुम हो। यसका सार्थै, 
हाम्रा विद्यार्थीहरू, कममचारी र पररिारहरूको िागग अनतररक्त उत्सकुता िा गचवताहरू मसजमिा गिे जोखिमसुँग सञ्चारको 
आिचयकतािाई सवतिुि गिम महत्त्िपणूम छ।  
िकआउि अिस्र्थामा, हाम्रो प्रोिोकि यो छ क्रक स्कूि समरु्ायको िागग आिचयक सञ्चारको स्तरिाई स्कूि िेततृ्ििे 
निणमय गर्मछ। यटर् छुट्टी हुिे समय िा आगमि समयको आसपास िकआउि भयो भिे िा अवयर्था पररिारहरूिाई 
िकआउििे असर गर् यो भिे, हामी स्कूि िेततृ्िहरूिाई पररिारहरूिाई सञ्चार पठाउि प्रोत्साटहत गछ । स्कूिमा 
पररिारहरूका प्रार्थममकताहरूमा आधाररत भएर स्कूि िेततृ्िद्िारा सञ्चारका प्रकार(हरू) निधामररत गिुमपर्मछ। 
िकिाउिहरूको िागग, DPS सञ्चार विभागिे स्कूि िेततृ्िसुँगको सहकायममा अमभभािकिाई टर्िे सचूिाहरू समब्वित 
गर्मछ। िकिाउििे साधारण स्कूि िातािरणमा विशरे् अिरोध परु् याउिे हुिािे, पररिारहरूिाई सचेत गराउि महत्त्िपणूम 
छ। प्राय: माममिाहरूमा, DPS िे िकिाउिको बारेमा पररिारहरूिाई सचेत गराउिको िागग स्िचामित फोि िायिर र 
इमेि प्रणािी प्रयोग गर्मछ। तपाईंको बच्चाको आपतकािीि सम्पकम  जािकारी स्कूिसुँग ििीितम भएको र अमभभािक 
पोिमिमा भएको हुि महत्त्िपणूम छ। 
यदर्द मेिो बच्चाको स्कूलमा लकडाउन/लकआउट भइिहेको छ भने मैले के िनुनपर्दनछ? 
यटर् तपाईंिाई आफ्िो बच्चाको स्कूिमा िकिाउि/िकआउि भइरहेको छ भिी सचूिा आएमा, स्कूिमा िआउिहुोस।् 
तपाईंिाई आफ्िो बच्चाको अिस्र्था बारेमा अनतररक्त जािकारीको सार्थमा सचेत गराउि सक्रकिे स्र्थािमा रहिहुोस।् घििा 
अवत्य िभएसम्म िा बाटहर निब्स्कि सरुक्षक्षत िभएसम्म विद्यार्थीहरूिाई बाटहर निस्कि टर्इएिे छैि। यस्तो अिस्र्था 
प्राय: िहुिे भएतापनि, यटर् विद्यार्थीहरूिाई स्कूिबाि हिाइएको छ भिे आफ्िो बच्चािाई ममिाप क्षेत्रमा गएर ल्याउि 
तयार रहिहुोस।् 
अमभभािक पोिमिमा (https://myportal.dpsk12.org) मा आफ्िो सम्पकम  जािकारीिाई ििीितम राख्िािे, तपाईंको 
बच्चाको स्कूिमा आपतकािीि घििाहरू हुुँर्ा तपाईंिे स्िचामित इमेि सवरे्श र स्िचामित फोि कि प्राप्त गिुमहुिेछ। 
तपाईंको अमभभािक पोिमि िाता मभत्र आपतकािीि सचूिाहरू प्राप्त गिम छिोि गररएको छ भिी निब्चचत हुिहुोस।् 
आपतकालीन वा संकटकालीन अवस्थामा िनुनपने ि निनुनपनेहरू:
 अद्यािगधक गररएको जािकारीको िागग DPS िेबसाइिमा जािहुोस ्(www.dpsk12.org)। सार्थै DPS को Twitter 

(@DPSNewsNow) र Facebook (@DenverPublicSchools) हेिुमहोस ्क्रकिभिे सकंिकािीि अिस्र्थाहरूमा नतिीहरू 
सञ्चारको प्रर्थम पबं्क्तमा हुवछि।् 

 DPS पररिार नििामचि क्षेत्र हििाइि 720-423-3054 मा फोि गिुमहोस।् 
 यटर् विद्यार्थीहरू स्कूिबाि हिाइएका छि ्भिे आफ्िो बच्चासुँग ममिाप हुिे बारेमा सम्बब्वधत जािकारीको िागग 

सवुिहुोस।् ममिाप क्षते्रमा आफ्िो सार्थमा िधै सरकारी पटहचाि ल्याउि यार् राख्िहुोस।् ममिाप प्राय: िहुिे बारेमा 
कृपया ध्याि टर्िहुोस।् 

 आफ्िो बच्चाको स्कूिमा आउिहुोस ्भिी सचूिा िटर्एसम्म िआउिहुोस।् यसिे मानिसको भीि मसजमिा गिम सक्छ र 
आपतकािीि कममचारीका प्रयासहरूमा हािी परु् याउि सक्छ। 

 आफ्िो बच्चािाई िा आफ्िो बच्चाको स्कूििाई फोि िगिुमहोस।् अत्यगधक फोि किहरूिे फोि प्रणािीिाई जाम गिम 
सक्छि ्र आपतकािीि सञ्चारहरूमा अिरोध परु् याउि सक्छि।् 

सुरक्षा विभागिे Denver पब्लिक स्कूिका विद्यार्थीहरू, कममचारीहरू, स्िेकहोल्िरहरू र भौनतक सम्पब्त्तको 
सुरक्षा गर्मछ। प्रमुि माइकि इििद्िारा िेततृ्ि गररएको, यस विभागमा अिुसवधािकतामहरू, सशस्त्र गस्ती 
अगधकारीहरू, डिस्प्याचरहरू, आपतकािीि तयारी पेशािरहरू, सुरक्षा प्रविगधज्ञहरू र क्याम्पस सुरक्षा अगधकारीहरू 
सटहतरै् 100 जिा भवर्ा धेरै िोिी सर्स्यहरू छि।् यो विभाग टर्िमा 24 घण्िा, हप्तामा 7 टर्ि, िर्ममा 365 
टर्ि सञ्चाििमा आउुँ छ।


