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Ngày mai (Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2): Các tòa nhà 
PPS sẽ đóng cửa & CDL vẫn tiếp tục 
Ngày 11 tháng 2 năm 2021 
 
Kính gửi Gia đình và Nhân viên PPS, 
 
Vì dự báo tiếp tục có tuyết và băng trong khu vực thành phố, tất cả các tòa nhà PPS sẽ đóng cửa 
vào ngày mai, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2021. Học tập Toàn diện Từ xa Trực tuyến (CDL) sẽ 
tiếp tục theo lịch trình cho học sinh và giáo viên. 
 
Trong khi các tòa nhà PPS đóng cửa: 
 

• Tất cả các hoạt động Học tập Trực tiếp Có giới hạn (LIPI) đều bị hủy bỏ. 
• Dịch vụ các bữa ăn, bao gồm cả giao bữa ăn, bị hủy bỏ. 
• Các cửa hàng thực phẩm của chương trình SUN đều đóng cửa. 
• Giữ trẻ trong các tòa nhà PPS bị hủy bỏ. 
• Huấn luyện thể thao cho học sinh trung học bị hủy bỏ. 
• Học tập Toàn diện Từ xa (CDL) sẽ tiếp tục theo lịch trình. Các trường hợp vắng mặt do 

mất điện và / hoặc gián đoạn kết nối internet sẽ được miễn.  
• Tất cả các hoạt động khác ở trường đều bị hủy bỏ. 

 
Đối với những người cần tiếp cận các bữa ăn vui lòng tham khảo Oregon Food Bank Food Finder 
Đối với những người đang tìm kiếm nơi trú ẩn, vui lòng tham khảo Multnomah County options 
hoặc gọi số 211. 
 
Xin nhắc lại, nhân viên bảo trì và trông coi được yêu cầu báo cáo để làm việc trong các tình 
trạng thời tiết khắc nghiệt. 
 
Cảm ơn quý vị và hãy giữ an toàn. 
 

https://foodfinder.oregonfoodbank.org/
https://multco.us/winter-weather/warming-shelters-and-homelessness

