
Dòng chủ đề: Thông tin Cập nhật Tình trạng Trường học 
 
Các gia đình và nhân viên Sở Học Chánh Portland thân mến: 
 
 
Chúng tôi muốn thông báo đến quý vị tin tức cập nhật về tình hình công việc của chúng tôi để 
chuẩn bị các trường học cho sự trở lại an toàn của các nhân viên và học sinh. 
 
Từ thứ tư, các nhân viên tận tâm chăm sóc và bảo trì trường học đã làm việc rất nhiều giờ để 
dọn sạch các đường đi, quản lý điện, đường ống dẫn nước và sưởi trong các ngôi trường để 
bảo đảm tất cả các tiện ích hoạt động được vì tình hình đóng băng có thể ảnh hưởng đến các 
ống nước và điện. 
 
Thêm các nỗ lực sẽ tiếp tục cho đến tối thứ hai bao gồm: 
 
• Mướn các xe xúc tuyết các bãi đậu xe trường học; 
 
• Gắn dây xích các bánh xe buýt và áp dụng các lộ trình tuyết; và 
 
• Dọn sạch tuyết và băng đá trên các vỉa hè và các đường đi xe đạp và đi bộ. 
 
Thử thách thức lớn nhất vào lúc này là dọn sạch tất cả các băng đá. 
 
Trong khi hầu hết các đường đi trong các trường học đã được dọn sạch tuyết, vẫn còn một số 
đường còn nhiều băng đá mà chúng tôi tiếp tục dành ưu tiên dọn sạch ngày hôm nay và ngày 
mai. Chúng tôi đang lợi dụng nhiệt độ ấm để loại bỏ băng đá vì nó đang tan chảy trước khi 
nhiệt độ giảm xuống vào buổi tối, và sẽ làm mọi cách có thể làm được để bảo đảm tất cả các 
trường học của chúng tôi an toàn cho xe buýt, xe hơi, xe đạp và đi bộ vào ngày thứ ba. 
 
Chúng tôi cũng cảm kích lời đề nghị giúp đỡ từ nhiều gia đình và nhân viên để giúp làm sạch 
các sân trường. Việc này thể hiện sự tận tâm cho các trường học của chúng tôi làm cộng đồng 
trở thành đặc biệt như thế này. 
 
Thật không may, chúng tôi không thể chấp nhận những lời đề nghị giúp đỡ để hoàn tất các 
công việc còn lại vì mối quan tâm trách nhiệm. Chúng tôi đang làm việc với các lãnh đạo trường 
học để chuẩn bị mở cửa trường học, và nếu có cơ hội tình nguyện trong việc chuẩn bị này, 
chúng tôi sẽ cho quý vị biết. 
 
Một lần nữa, cám ơn quý vị đã kiên nhẫn và hỗ trợ chúng tôi làm việc để chuẩn bị các trường 
học mở cửa an toàn cho tất cả học sinh và nhân viên, hy vọng vào ngày thứ ba. 
 
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào ngày mai. 
 
Bảo trọng trong kỳ nghỉ cuối tuần. 
 
Ban Truyền thông PPS  
 
 
 


