
Thời Tiết. Thiên Tai.  
Khẩn Cấp tại Trường Học.

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Đường lối giao tiếp của PPS
• Văn bản nhắn tin: Ghi tên vào  School Messenger (Tin Nhắn 

từ Trường Học) bằng cách bấm YES (đồng ý) cho số 68453
• Trang mạng PPS: www.pps.net và cho tất cả các trường học
• Twitter: @PPSConnect 
• Facebook: www.facebook.com/pps.homepage
• Điện thoại: Các cuộc gọi tự động bằng các ngôn ngữ được 

hỗ trợ 

THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT
Những điều PPS thực hiện
Khi có vấn đề khó khăn về thời tiết đưa đến sự trở ngại an 
toàn cho việc đi học,  Sở Học Chánh thực hiện những điều sau 
đây: Các xe buýt chạy trên các tuyến đường tuyết:
• Trường mở cửa trễ hai tiếng  
• Các xe buýt chạy trên 

các tuyến đường tuyết và 
trường mở cửa trễ hai tiếng  

• Trường đóng cửa  
• Tường học và văn phòng 

đóng cửa  
• Trường tan học sớm   

Quí vị biết được như thế nào 
PPS sử dụng tất cả các đường lối để liên lạc trước 6 giờ 30 
sáng, trừ khi thời tiết có tiến triển thay đổi. Ghi chú:  PPS sẽ 
dần dần khôngdùng lời nhắn tự động trong khi văn bản nhắn 
tin được phổ biến rộng rãi.
PPS quyết định như thế nào
Ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn.  Các viên chức của sở 
học chánh tham khảo ý kiến của các nhà khí tượng, các viên 
chức giao thông và các nhân viên PPS kiểm tra tình trạng 
đường xá.  Đôi khi tình trạng thay đổi theo từng khu vực của 
thành phố.

THIÊN TAI: CHUẨN BỊ CHO ĐỘNG ĐẤT
Những điều PPS thực hiện
Trong trường hợp động đất, học sinh được dạy vẻ:
• Cúi đầu nhanh, che chở và giữ vị trí.
• Di tản khi được hướng dẫn.  Điểm danh học sinh. 
• Trở vào trường nếu an toàn, hoặc tụ họp lại ở trong hoặc 

ngoài trường học theo chổ được chỉ định.
Đi về nhà
Nếu sự thiệt hại nhỏ, xe buýt và các phương tiện di chuyển 
khác sẽ được tiến hành như bình thường.  Nếu sự thiệt hại 
nặng, các xe buýt sẽ không chạy và phụ huynh phải đón con 
em tại trường học. 
Quí vị biết được như thế nào
Nếu các hệ thống thông tin vẫn thực hiện được, PPS sẽ báo 
cho phụ huynh biết cách học sinh sẽ đi về nhà như thế nào.  
Nếu không, phụ huynh phải đến trường đón con em càng sớm 
càng tốt.



Các Trường công Portland là cơ hội giáo dục và sử dụng lao 
động bình đẳng.

KHẲN CẤP TẠI TRƯỜNG HỌC
Những điều PPS thực hiện
Trong việc tham khảo với cảnh sát, trường học thực hiện 
những điều như sau:
Lockout (Khóa Cửa Không Cho Vào):  Có sự đe dọa bên 
ngoài trường học.  Nhân viên cho các em học sinh vào bên 
trong, đóng tất cả các cửa ra vào và trong trông coi lớp học 
cho đến khi mối đe dọa được giải quyết.  
Lockdown (Khóa Cửa): Có sự đe dọa trong trường học.  
Nhân viên khóa tất cả các cửa của các lớp học và học sinh ẩn 
núp trong lớp học khi cần thiết.
Lockdown Team Response (Khóa Cửa, Đội Nhân Viên 
Đáp Ứng ): Đội cấp cứu hoặc những sự việc khác xảy ra nơi 
có sự giúp đở của nhân viên trong lúc không cho học sinh 
vào các hành lang.  Các cửa lớp học được khóa và lớp được 
giảng dạy. 
Evacuation (Di Tản): Học sinh đi theo đường lối được chỉ 
định;  điểm danh học sinh.
Quí vị biết được như thế nào 
Thông tin thay đổi tùy theo trường hợp:
• Sự việc xẩy ra đơn sơ: Nhà trường gởi điện thư cho phụ 

huynh hoặc gởi thư nhắn tin qua học sinh mang về sau 
ngày học.

• Yêu cầu Phụ huynh thực hiện: Văn bản nhắn tin và/hoặc 
lời nhắn tự động được gọi qua điện thoại càng sớm càng 
tốt nếu sự việc xẩy ra có ảnh hưởng đến trường học mở 
cửa hay tan học hoặc nếu học sinh cần được đón.

• Sự việc kéo dài: Văn bản nhắn tin và/hoặc lời nhắn tự 
động được gọi qua điện thoại ngay cả khi không yêu cầu 
phải có hành động.

ĐIỀU GÌ PHỤ HUYNH CÓ THỂ THỰC HIỆN
• Ghi đầy đủ chi tiết trong bản ghi danh của học sinh tại văn 

phòng trường học:
 o Phải cập nhật các liên lạc khẩn cấp
 o Cho biết danh sách những người cư ngụ gần trường học 

có thể đón con của quí vị nếu quí vị không thể đón được.
• Thực hiện kế hoạch để đón con của quí vị trong trường hợp 

khẩn cấp, bao gồm cả trường hợp động đất nghiêm trọng.
• Ghi nhớ:

 o Các sự việc xảy ra thường được giải quyết nhanh chóng 
mà không thực sự đe dọa đến sự an toàn của học sinh.  
Xin phụ huynh đừng đến trường trừ khi được sự chỉ dẫn.

 o PPS nhận biết gánh nặng khi trường học bị trì hoãn hoặc 
đóng cửa vì thời tiết hoặc những sự việc xảy ra trong khi 
giải quyết để thực hiện những điều an toàn nhất.

Tìm hiểu thêm: www.pps.net , tìm “Get Urgent News”


