
 

Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Nhật Thực 2017: Quý vị đã chuẩn bị chưa? 

 Mặc dù nhà trường không tham gia, đây vẫn là một ý kiến tốt cho quý vị và gia đình có 
kế hoạch cho thứ hai ngày 21 tháng tám khi mà Portland và các khu vực xung quanh 
được dự kiến gặp dòng người đổ bộ vào khu vực này để xem nhật thực toàn phần được 
dự báo. Với dự kiến lưu thông dày đặc và tiềm năng gián đoạn các dịch vụ điện thoại di 
động, quý vị nên kiểm tra trang web PPS cho bất kỳ thông báo nào về những thay đổi 
của các hoạt động sở học chánh trong ngày hôm đó.  
 
Một số lời nhắc nhở chuẩn bị cho sự kiện này:  
 

• Dự đoán có nhiều đám đông, xếp hàng và lưu thông. Chuẩn bị nước và và dụng cụ sơ 
cứu sẵn sàng;  

• Hãy kiên nhẫn. Mang theo sách, trò chơi, v.v… để giết thời giờ;  
• Có bộ dụng cụ khẩn cấp và kế hoạch khẩn cấp; đảm bảo rằng các thành viên trong gia 

đình hoặc bạn bè ở nhà biết lịch trình của quý vị, khi nào quý vị dự kiến sẽ trở về và kế 
hoạch của quý vị nếu có chuyện gì xảy ra.  

• Hãy bảo đãm không bỏ lỡ sự kiện hiếm có này, nhưng đừng nhìn trực tiếp vào mặt trời 
mà không có kính mắt an toàn thích hợp.  

Kristin Moon, Giáo viên của PPS về Phân Công Đặc Biệt cho môn khoa học ở trường cấp hai và 
trường cấp ba đang khuyến khích tất cả học sinh có sự quan tâm đặc biệt.  

“Nhật thực mang đến một cơ hội thật tuyệt vời cho các học sinh và gia đình để thưởng thức 
hiện tượng khoa học mà nhiều người chỉ được biết qua sách vở và phim ảnh. Mặc dù Portland 
không nằm trong con đường toàn phần, chúng ta vẫn sẽ thấy 99 phần trăm nhật thực. Tôi 
khuyến khích học sinh và gia đình tìm hiểu càng nhiều càng tốt về sự kiện này, xem nhật thực 
một cách an toàn, gắn bó với khoa học dân sự, và chúc mừng sự hiếu kỳ.   

Để biết thêm thông tin về cách xem nhật thực và sắp xếp việc đi lại và phục vụ liên quan đến sự 
kiện này, vui lòng xem tài liệu (FAQ) được Oregon Emergency Management cung cấp: 
http://www.oregon.gov/oem/Documents/2017_Eclipse_FAQ.pdf  
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