
 

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

Các trường PPS sẽ chuẩn bị cho trận động đất trong 
sự kiện Great Shakeout (biến động lớn) vào Ngày 
18 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 Shakeout, một sự kiện chuẩn bị động đất quốc gia vào Thứ Tư, Ngày 18 Tháng 
Mười. 

Sở Học Chánh sẽ tham gia sự kiện Great Oregon Shakeout, với hầu hết các trường PPS tham gia 
vào Ngày 18 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. 

Các gia đình được khuyến khích lập một kế hoạch khẩn cấp cho gia đình. Một tài nguyên hữu ích 
là trang web ready.gov.  

Nhóm Quản lý Khẩn cấp của PPS có thông tin khác trên trang web its website về chuẩn bị động 
đất, bao gồm thông tin sau đây: 

Ngoài các cuộc thực tập khẩn cấp, mọi trường học đều có: 

• Radio hai chiều để liên lạc với nhân viên trong trường hợp khẩn cấp mà các phương 
tiện giao tiếp thông thường không có sẵn. 

• Tất cả các phòng học đều được trang bị các thùng khẩn cấp để cất giữ các vật dụng 
khẩn cấp cơ bản. Nhiều trường học có thêm các kho dự trữ nước và vật dụng sơ cứu 
trong hoặc gần các khuôn viên trường học.  

Trong một trận động đất, các học sinh và nhân viên sẽ:  

• Nằm xuống, tìm chỗ trú và bám chặt cho đến khi sự rung chuyển ngừng lại. 
• Một khi việc rung chuyển ngừng lại,các giáo viên sẽ kiểm tra các học sinh bị thương 

trong lớp học của họ. 
• Nhân viên sẽ sơ tán tất cả mọi người đến sân thể thao, sân chơi hoặc khu vực an 

toàn khác trong khuôn viên trường. Di tản rất cần thiết sau một trận động đất vì có 
thể gây thiệt hại cho các tòa nhà và dư chấn. 

• Mỗi giáo viên có một khu vực được chỉ định trên sân cho học sinh của mình, và điểm 
danh tất cả học sinh đầy đủ. 

• Mỗi trường có một đội ngũ nhân viên cấp cứu. Nhóm cấp cứu tiến hành việc tìm 
kiếm và cứu nguy, cấp cứu khẩn cấp và các hoạt động trợ cứu thảm họa khác sau 
một trận động đất. 

https://www.shakeout.org/oregon/schools/
https://www.ready.gov/
https://www.pps.net/Page/2657
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