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Những ngày có tuyết: Cách chúng tôi thông báo, khi 
nào chúng tôi thông báo, cách chúng tôi quyết định, 
cộng với các ngày học bù 

Nhiệt độ giảm gần đây đang đặt ra những câu hỏi thường nghe mỗi mùa đông trong Sở Học 
Chánh Portland. Mọi người muốn biết làm thế nào chúng tôi quyết định mở cửa trễ hoặc đóng 
cửa trường học, và làm thế nào giải quyết các ngày nghỉ học. Dưới đây là câu trả lời cho các câu 
hỏi chúng ta thường nghe: 

Hỏi: Cách sở học chánh thông báo cho các gia đình về mở cửa trễ và đóng cửa trường học? 

Trả lời: Các cách truyền thông chính của chúng tôi về các vấn đề thời tiết:  

• Email: Tin nhắn được gửi đến địa chỉ email chính trong đơn xin học của học sinh. Xin 
nhớ cập nhật thông tin liên lạc với nhân viên văn phòng trường học của quý vị khi cần. 

• Gọi điện thoại: Các cuộc gọi tự động, bằng tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ sẽ được gọi 
đến số chính trong đơn xin học của học sinh. Xin nhớ cập nhật thông tin liên lạc với nhân 
viên văn phòng trường học của quý vị khi cần. 

• Tin nhắn bằng text: Số điện thoại chính trong đơn xin học của học sinh có thể chọn 
tham gia để nhận tin nhắn bằng cách nhắn “Yes” hoặc “Y” đến số 68453.  

• Website:  www.pps.net 
• Twitter: Theo dõi tài khoản của chúng tôi Follow our account  
• Facebook: “Like” tài khoản của chúng tôi our account 

Chúng tôi cũng gửi thông tin cập nhật tới tất cả các phương tiện truyền thông địa phương, vì vậy 
quyết định của chúng tôi được thông báo trên tin tức đài phát thanh và truyền hình địa phương. 

Hỏi: Khi nào sở học chánh đưa ra quyết định về việc đóng cửa trường học? 

Trả lời: Mục tiêu của chúng tôi trong mỗi sự kiện thời tiết là thu thập tất cả các dữ liệu liên quan 
trước 5 giờ sáng, cho phép Tổng giám đốc đưa ra quyết định về các lớp học ngày hôm đó lúc 
5:15 sáng. Sau đó, chúng tôi gởi ra thông tin, với mục tiêu là lúc 5:30 sáng. 

Hỏi: Những yếu tố nào giúp quyết định đóng cửa và mở cửa trễ? 

PPS tư vấn nhiều nguồn về tình trạng thời tiết và đường xá, và chúng tôi cũng thu thập thông tin 
của riêng mình. Một nhân viên vận chuyển PPS đích thân kiểm tra các con đường bắt đầu lúc 
2:30 sáng. Đọc thêm về quá trình ở PPS Pulse story from March.. 

Q: Nếu các trường học bị đóng cửa, khi nào là các ngày học bù? 

http://www.pps.net/
https://twitter.com/PPSConnect
https://www.facebook.com/pps.homepage/
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Trong lịch sở học chánh có bốn ngày được chỉ định là các ngày có thể học bù vì thời tiết và các lý 
do khác. Một là Ngày Lễ Tổng Thống, rơi vào Thứ Hai, Ngày 17 Tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, để 
Ngày Lễ Tổng Thống được sử dụng như một ngày học bù, một thông báo sẽ phải được đưa ra 
vào Ngày 18 Tháng 1. Nếu không, ngày đó vẫn là một ngày lễ, với các trường học và văn phòng 
đóng cửa. 

Những ngày học bù khác là vào cuối năm học, năm nay là vào Ngày 8, 9 và 10 Tháng 6 (ngày cuối 
cùng đi học được ấn định là Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng Sáu). Quyết định sử dụng những ngày học 
bù đó thường được đưa ra sau khi rõ ràng rằng chúng tôi đã xong với thời tiết có tuyết cho năm 
học. Năm ngoái, chẳng hạn, chúng tôi đã thông báo vào Ngày 21 Tháng 3 announced on March 
21 rằng chúng tôi sẽ sử dụng hai ngày học bù đầu tiên cho hai ngày tuyết rơi vào Tháng Hai. 

Chúng tôi cũng đã sử dụng ngày học bù cuối cùng của năm ngoái cho các số giờ bị mất trong 
Ngày hành động “Day of Action”, trong ngày đó các giáo viên trong tiểu bang nghỉ dạy học một 
ngày để vận động tài trợ toàn bộ cho các trường công lập K-12. 

Q: Những yếu tố nào giúp quyết định nếu các ngày học bù được sử dụng? 

Mục đích của ngày học bù là để bảo đảm học sinh phục hồi số giờ giảng dạy bị mất và đáp ứng 
mức tối thiểu bắt buộc của tiểu bang cho thời gian giảng dạy state-mandated minimums for 
instructional time. Các sở học chánh có thể yêu cầu miễn trừ từ tiểu bang, nhưng ưu tiên của 
chúng tôi là có được nhiều thời gian giảng dạy nhất có thể được. 
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