
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Ngày Mai (Thứ Ba, Ngày 16 Tháng 2): Các Trường 
Học Đóng Cửa vì Bị Cúp Điện &, CDL Bị Hủy Bỏ 
Ngày 15 Tháng 2, 2021 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Do tình trạng mất điện ở nhiều nơi vì băng tuyết trong vài ngày qua, chúng tôi không thể cung 
cấp chương trình Học Tập Toàn Diện Từ Xa trực tuyến vào ngày mai, Thứ Ba, Ngày 16 Tháng 2 
năm 2021. Tất cả các trường học sẽ đóng cửa.  
 
Trong khi các tòa nhà PPS đóng cửa và CDL bị hủy bỏ vào ngày mai (Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Hai): 
 

• Tất cả các hoạt động Học Tập Trực Tiếp Có Giới Hạn (LIPI) đều bị hủy bỏ. 
• Các cửa hàng thực phẩm của SUN đều đóng cửa. 
• Các nhà giữ trẻ trong các tòa nhà PPS đều đóng cửa. 
• Các buổi huấn luyện thể thao cho các học sinh trung học đều bị hủy bỏ. 
• Việc cung cấp tài liệu giảng dạy bị hủy bỏ. 
• Tất cả các hoạt động khác ở trường đều bị hủy bỏ. 

 
Tại thời điểm này, chúng tôi dự định cung cấp các bữa ăn như bình thường tại các trung tâm 
phân phối bữa ăn của chúng tôi vào Thứ Tư. Đối với những người cần các bữa ăn vào ngày mai, 
xin vui lòng tham khảo trang Tìm kiếm Thực phẩm của Ngân hàng Thực phẩm Oregon Oregon 
Food Bank Food Finder. Đối với những người đang tìm kiếm nơi trú ẩn, xin vui lòng tham khảo 
các lựa chọn của Quận Multnomah Multnomah County options hoặc gọi số 211.  
 
Cám ơn quý vị và hãy giữ an toàn 

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

