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Các trường PPS sẽ một lần nữa thực tập chuẩn bị 
cho trận động đất trong sự kiện Great Shakeout 
(biến động lớn) vào Ngày 17 Tháng 10  

Sở Học Chánh Portland sẽ tham gia cùng hàng ngàn sở học chánh khác tại Hoa Kỳ trong việc 

tham gia sự kiện Great Shakeout, một sự kiện chuẩn bị động đất quốc gia vào Thứ Năm, Ngày 17 

Tháng Mười lúc 10:17 giờ sáng. 

Sở Học Chánh sẽ tham gia sự kiện Great Oregon Shakeout, với hầu hết các trường PPS tham gia 

vào Ngày 17 Tháng Mười. Tất cả các trường PPS được yêu cầu tổ chức hai cuộc thực tập trận 

động đất trong năm học, và những trường không tham gia sự kiện Shakeout sẽ tổ chức một 

cuộc thực tập trong Tháng Mười. Các trường học cũng sẽ tiến hành một cuộc thực tập vào 

Tháng Tư như một phần của Tháng Chuẩn bị Động đất. 

Đội Quản lý Khẩn cấp của PPS có thông tin khác trên trang web its website về chuẩn bị động đất. 

Ngoài ra, Cục Quản lý Khẩn cấp Portland và Quản lý Khẩn cấp Hạt Multnomah đã đồng tài trợ 

cho một tờ thông tin informational flyer bao gồm mô tả về PublicAlerts.org, một dịch vụ cảnh 

báo khẩn cấp; Parents4Preparedness.org, một trang web về chuẩn bị địa chấn trường học; và 

một danh sách gồm “năm bước đơn giản đầu tiên để chuẩn bị cho gia đình quý vị trong trường 

hợp động đất. 

PPS, qua chương trình trái phiếu trường học, tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc củng cố các 

tòa nhà trường học để chống lại hoạt động địa chấn tốt hơn. Tìm hiểu thêm về công việc trên 

trang web Bond Seismic webpage.  

https://www.shakeout.org/oregon/schools/
https://www.pps.net/Page/2657
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/ShakeOutFlyer_2019.pdf
https://www.publicalerts.org/
file:///C:/Users/ltrapp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FB8CTXJI/Parents4Preparedness.org
https://www.pps.net/site/Default.aspx?PageID=481

