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2022-2023 

Thông Tin Thời Tiết Khắc Nghiệt cho Các Tuyến 

Đường và Điểm Dừng của Xe Buýt Lớn của PPS 

Kính gửi: Phụ huynh hoặc người giám hộ của các học sinh sử dụng dịch vụ 
xe buýt 

Từ: Ban Chuyên Chở Học Sinh 

Re: Thông tin về tuyến đường tuyết cho năm học 2022-2023 

Tài liệu này giải thích cách Sở Học Chánh sẽ ứng phó trong thời tiết khắc 
nghiệt và dịch vụ xe buýt lớn có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi tuyết, 
băng đá hoặc các tình trạng thời tiết bất lợi khác. Tài liệu này cũng cung 
cấp thông tin về các thông báo thời tiết khắc nghiệt của PPS và các thủ tục 
ứng phó cụ thể. 

Không phải tất cả các tuyến đường xe buýt của các trường học đều đòi hỏi 
phải theo các tuyến đường hoặc trạm dừng tuyết trong thời tiết khắc 
nghiệt. Để xác định xem trường học của học sinh có tuyến đường tuyết 
hay không, xin xem lại bảng ở trang 6 của tài liệu này. Để biết thêm thông 
tin, hãy xem trang web All Schedules and Routes (Tất cả Lịch trình và Lộ 
trình) tại: www.pps.net/bus. 

Các tuyến đường tuyết có thể được chỉ định cho buổi sáng, buổi chiều 
hoặc cả hai tùy thuộc vào tình trạng đường xá. Xin chú ý theo dõi các 
thông báo bổ sung của Sở Học Chánh trong ngày về các thay đổi. Các 
quyết định của Sở Học Chánh được đưa ra sau cuộc gọi đầu tiên sẽ được 
cập nhật cho tất cả các cơ quan truyền thông. 

Các học sinh Giáo Dục Đặc Biệt sử dụng xe buýt nhỏ hoặc các dịch vụ vận 
chuyển chuyên dụng sẽ được thông báo trực tiếp qua thư. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email.  

BAN CHUYÊN CHỞ HỌC SINH 

716 NE Marine Drive, Portland, OR 97211 

503-916-6901 - Fax: 503-916-2707 

transportation@pps.net 
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Sở Học Chánh Portland công nhận sự đa dạng và giá trị của tất cả các cá nhân và các 

nhóm và vai trò của họ trong xã hội. Mọi cá nhân và tập thể sẽ được đối xử công 

bằng trong mọi sinh hoạt, chương trình và hoạt động, không phân biệt tuổi tác, 

màu da, tín ngưỡng, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, chủng 

tộc, tôn giáo, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục. Chính sách Hội Đồng Giáo Dục 

1.80.020-P 
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Trường học có (các) 
tuyến đường tuyết  

Các tuyến đường có thay đổi khi thời tiết khắc nghiệt  

Access 260, 280, 282, 285 

Ainsworth 100, 103, 107, 271, 276, 277, 145 

Bridlemile 104, 232, 235, 236, 269, 141 

Capitol Hill 268, 272, 274, 275, 101, 269 

Chapman 124 

Forest Park 126, 127, 132 

Gray 147, 224, 247, 265, 272, 275, 280, 252, 268, 273 

Hayhurst 247, 273, 279 

Jackson 148, 232, 237, 244, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 
274, 281, 286, 247, 262, 269 

Kelly 239 

Lane 258 

Maplewood 261, 265, 266, 267, 262 

Markham 237, 262, 264, 269, 274, 261, 266, 267, 274 

Richmond 257 

Rieke 247, 252, 273, 237 

Skyline 136, 137, 138, 139, 140 

Stephenson 244, 263, 270 

West Sylvan 100, 102, 103, 104, 121, 124, 126, 127, 132, 149, 
235, 236, 271, 276, 277, 278, 279 
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Thông tin từ cơ quan 
truyền thông  

Thông tin xác định  

PPS mở cửa như bình 
thường. Một số trường học 
cụ thể theo các tuyến 
đường tuyết 

• Học sinh đi học như bình thường. 

• Tất cả các tòa nhà PPS đều mở cửa. 

• Dịch vụ xe buýt ở một số trường học cụ thể theo các tuyến đường tuyết. 

• Các chương trình sau giờ học và các chương trình kéo dài trong ngày hoạt 
động nhưng không có phương tiện chuyên chở.  

Một số trường PPS cụ thể 
hoặc tất cả các trường PPS 
mở cửa trễ hai giờ. Xe buýt 
có thể theo hoặc không 
theo các tuyến đường 
tuyết  

• ·Các học sinh tại một số trường cụ thể hoặc tất cả các trường đi học trễ hai 
(2) giờ so với bình thường. 

• Tất cả các tòa nhà PPS đều mở cửa. 

• Nếu được thông báo, tất cả các xe buýt đều chạy trên các tuyến đường 
tuyết, nếu không các xe buýt sẽ chạy như bình thường, chỉ trễ hai giờ. 

• Dịch vụ giữ trẻ trước giờ học bị hủy bỏ. 

• Lớp mẫu giáo buổi sáng bị hủy bỏ. 

• Các lớp học SUN School buổi sáng bị hủy bỏ. 

• Các lớp học nửa ngày buổi chiều và giữa ngày hoạt động nhưng không có 
phương tiện chuyên chở đến trường. 

• Các chương trình sau giờ học và các chương trình kéo dài trong ngày hoạt 
động nhưng không có phương tiện chuyên chở.  

Một số trường cụ thể của 
PPS đóng cửa. Tất cả xe 
buýt chạy theo các tuyến 
đường tuyết. 

• Các học sinh từ một số trường học cụ thể ở nhà. 

• Một số trường học cụ thể đóng cửa. 

• Tất cả xe buýt chạy theo các tuyến đường tuyết 

• Các chương trình sau giờ học và các chương trình kéo dài trong ngày tại các 
trường mở cửa vẫn hoạt động nhưng không có phương tiện đưa đón  

Một số trường học cụ thể 
của PPS đóng cửa. . 

• Các học sinh từ một số trường học cụ thể ở nhà. 

• Một số trường học cụ thể đóng cửa.  

Các trường PPS đóng cửa. 
Các văn phòng mở cửa. 

• Các học sinh ở nhà. 

• Tất cả các trường học đóng cửa. 

• Văn phòng trung ương mở cửa. 

• Văn phòng Rice mở cửa. 

• Ban chuyên chở mở cửa.  

Tất cả PPS đóng cửa  • ·Học sinh ở nhà. 

• Tất cả các trường học đóng cửa. 

• Văn phòng đóng cửa  

Các hoạt động và sự kiện 
buổi tối của PPS bị hủy bỏ.  

• · Tất cả các hoạt động, sự kiện và đào tạo buổi tối tại các cơ sở PPS đều bị 
hủy bỏ.  

Trường Học Có Tuyến Đường Tuyết 
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Thông Báo Thời Tiết Khắc Nghiệt và Các Thủ Tục 

Nhận Tin Tức Khẩn Cấp — Nhanh Chóng 

PPS làm việc để thông báo việc đóng cửa hoặc mở cửa trễ cho các gia đình một cách 

nhanh chóng và rõ ràng. Ngoài việc thông báo cho các cơ quan truyền thông, chúng 

tôi sử dụng: 

Cuộc gọi điện thoại tự động: Bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ được hỗ trợ tới số 

điện thoại chính được liệt kê trong đơn ghi danh của học sinh. Gia đình có thể thay 

đổi số điện thoại qua thư ký trường học. 

Đăng tin trực tuyến: Trong “Alert Pod” trên www.pps.net và tất cả các trang web 

của trường. 

Twitter: Theo dõi chúng tôi tại @PPSConnect 

Facebook: Thích chúng tôi tại www.facebook.com/pps.homepage 

Nhắn tin: Đăng ký School Messenger bằng cách nhắn tin “YES” gửi tới 68453 

 

Thông Tin Thời Tiết Khắc Nghiệt 

An toàn là điều quan trọng hàng đầu trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt. 

Mọi điểm dừng xe buýt và lộ trình tuyến đường đều đã được xem xét để xác định 

xem có cần phải có một tuyến đường hoặc trạm dừng tuyết thay thế hay không. 

Trong một số trường hợp, các tuyến đường thông thường đã được đổi ngược lại 

hoặc sửa đổi thời gian cho những ngày tuyết. Xin kiểm lại các tuyến đường tuyết 

cập nhật, cũng như các tuyến đường và thời gian thông thường tại đây: 

www.pps.net/bus 

Những điều gia đình cần biết:: 

• Thông báo về các tuyến đường tuyết có thể đi kèm với việc mở cửa trễ 2 giờ 

hoặc đóng cửa sớm. Thời gian xe buýt sẽ phù hợp theo thời gian mở cửa trễ 

hoặc tan trường sớm  

• Học sinh nên đợi xe buýt ở một khoảng cách an toàn xa đường xá trong tình 

trạng thời tiết khắc nghiệt. 

• Không thể có thời gian dừng xe chính xác trong những ngày tuyết do giao thông 

chậm trễ không thể đoán trước, vì vậy học sinh nên có mặt tại các điểm dừng 

xe buýt sớm. 
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• Học sinh nên ăn mặc ấm áp và chuẩn bị cho thời gian chờ đợi lâu hơn bên 

ngoài vào những ngày này  

• Phụ huynh chịu trách nhiệm về sự an toàn của học sinh tại các điểm dừng xe 

buýt và nên hướng dẫn học sinh cách đi bộ và chờ đợi an toàn. 

• Xe buýt được điều động bằng radio và được trang bị bánh xe trong mọi thời 

tiết và dây xích. 

• Sử dụng tay vịn khi lên hoặc xuống xe buýt để tránh bị trượt. 

• Không đứng hoặc chơi trên đống tuyết ở trạm xe buýt. Không ném nắm 

tuyết. 

• Không bao giờ tìm hoặc lấy một vật bị rơi xung quanh hoặc bên dưới xe 

buýt. Thay vào đó, hãy báo cáo cho người lái xe. 

• Không bao giờ đuổi theo xe buýt hoặc cố gắng níu đuôi xe buýt. 

 

Trường Học Có Tuyến Đường Tuyết 

Nếu bạn nghe thông báo rằng PPS đang chạy theo các tuyến đường tuyết, hãy sử 

dụng bảng sau để xác định xem tuyến đường thông thường của học sinh có 

tuyến đường tuyết và các điểm dừng xe buýt thay thế hay không. Bảng trong 

trang tiếp theo được sắp xếp theo Trường Học và Số Tuyến Đường.  

Nếu không thấy trường học hoặc số tuyến đường của học sinh được liệt kê, điều 

đó có nghĩa là xe buýt và điểm dừng của học sinh sẽ theo lịch trình bình thường. 

Nếu dưới tên trường của học sinh thấy số tuyến đường thông thường của học 

sinh, thì học sinh có một tuyến đường tuyết và điểm dừng. Truy cập 

www.pps.net/bus để xem chi tiết tuyến đường tuyết. 

  

Nếu học sinh có Tuyến Đường Tuyết, xin kiểm lại thời gian tuyến đường tuyết 

và địa điểm dừng xe buýt của học sinh trên trang web của PPS: www.pps.net/

bus. Các tuyến đường tuyết có thể có địa điểm và thời gian dừng khác nhau vì 

không phải tất cả các điểm dừng đều có thể sử dụng được khi thời tiết khắc 

nghiệt. 
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