
 

Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Công việc về chất lượng nước tiến hành trong mùa 
hè này 

PPS đang thực hiện kế hoạch để bể nước uống và vòi nước nhà bếp trong tất cả các trường học 

được thay thế vào cuối mùa hè này. Các công nhân sẽ làm việc trong toàn sở học chánh để thay 

thế các bể nước uống và kiểm tra các hệ thống này nhằm bảo đảm đạt các tiêu chuẩn chất 

lượng nước PPS hiện nay cao hơn so với những yêu cầu của EPA. 

Sở học chánh đang sử dụng cách tiến hành từng giai đoạn để cách ly nơi có vấn đề nhiễm chì và 

đồng cao sẽ bắt đầu bằng việc thay những phụ kiện trước, rồi kiểm tra lại trước khi tiến đến 

bước phá dỡ tốn kém hơn để mở các bức tường và thay đường ống nước. Công việc này được 

phân ra để các nhà thầu đường ống nước tập trung vào các nhóm mỗi nhóm có 15 trường học. 

Hiện nay nước được mở lại ở các bể nước uống và vòi nước nhà bếp trong 30 trường học thuộc 

hai nhóm đầu tiên trên toàn sở học chánh. Nhóm 1 gồm các trường học Applegate, Astor, 

Atkinson, Beverly Cleary/Fernwood, Chapman, Chief Joseph, Hayhurst, Lewis, Meek, Richmond, 

Rose City Park, Sacajawea Head Start, Skyline, West Sylvan, và Woodstock. 

Nhóm 2 gồm các trường học Beach, Boise-Eliot / Humboldt, Cesar Chavez, Clarendon Head 

Start, Creston, George, James John, Jefferson, Martin Luther King Jr., Ockley Green, Peninsula, 

Rosa Parks, Sitton, Vernon và Woodlawn. 

Phụ kiện nước được thay thế ở hơn 30 trường khác, đó là các trường thuộc Nhóm 3 và 4 hiện 

nay đang chờ kiểm tra. Việc thay thế phụ kiện những trường thuộc Nhóm 5 sẽ bắt đầu vào giữa 

tháng Sáu. và việc thay thế cho những trường thuộc Nhóm 6 sẽ bắt đầu vài tuần sau đó. 

Phụ kiện nước uống trong lớp học tại hầu hết các trường học sẽ cần nhiều công việc hơn và 

được giải quyết sau một thời gian. 

Để biết thêm thông tin hãy truy cập trang mạng chất lượng nước Bond. 

-David Mayne, Giám Đốc Truyền Thông Bond 
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