
Cập nhật về trường học đóng cửa vì thời tiết: Các sinh 
hoạt vào ngày thứ Sáu phải được kết thúc trước 7 giờ 
tối, hủy bỏ các sinh hoạt cuối tuần. 
Theo dự báo thời tiết khắc nghiệt, Sở Học Chánh Portland đã cho biết tất cả các sinh hoạt ở các trường 
học và các cơ sở thuộc khu học chánh phải kết thúc trước 7 giờ tối ngày thứ sáu và hủy bỏ tất cả các sinh 
hoạt cuối tuần. 

Các sinh hoạt cuối tuần bị hủy bỏ bao gồm các chuyến đi tham quan và bất cứ cuộc tổ chức nào có liên 
quan đến sự vận chuyển cũng như phương tiện cá nhân. 

PPS sẽ xem xét lại tình trạng thời tiết và đường xá vào ngày Chủ nhật và sẽ thông báo sớm nhất khi có 
thể để gia đình quí vị biết về việc trường đóng cửa, trì hoãn hoặc về lịch trình các tuyến xe buýt cho Thứ 
Hai. 

Có ba cách chúng tôi gửi tin nhắn cho gia đình về việc mở cửa trễ , đóng c ửa trư ờng h ọc và các quyết đ 
ịnh khácliên quan đến thời tiết:  

•Gọi đi ện tho ại: Các cuộc g ọi tựđộng, b ằng t ất cảcác ngôn ngữđư ợc hỗ trợ (tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Việt, tiếng Trunghoa, tiếng Nga và tiếng Somali), sẽđư ợc g ọi đến sốchính đư ợc ghi 
trong đơn xin học của mỗi học sinh. Nếu gầ n đây quý vịđã thay đ ổi sốđi ện thoại của mình, vui 
lòng cập nhật sốnày v ới trư ờng c ủa quý vị.  

•Email: Một tin nhắn tựđộng s ẽđư ợc g ửi đ ến đ ịa chỉ email quý vịđã liệ t kê trong đơn xin học 
của con quý vị. Tin nh ắn sẽđư ợc dịch sang năm ngôn ngữđư ợc hỗ trợ của chúng tôi. 

•Tin nhắ n bằ ng text: Quý vị sẽ nhận đư ợc tin nhắn texttrên đi ện thoại di đ ộng, nhưng trư ớc 
tiên quý vị phải chọn tham gia hệ thống SchoolMessenger bằng cách nhắn tin “Yes” hoặc chỉ“Y” 
đ ến số68453.  

Lưu ý: Nếu quý vị chọn tham gia, quý vị sẽ vẫn nhận đư ợc cuộc g ọi tựđộng.Chúng tôi cũng cập nhật 
thông tin trực tuyến:  

•Twitter: Theo dõi tài khoản của chúng tôi, @PPSConnect.  

•Facebook: Kết nối với chúng tôi tại www.facebook.com/pps.homepage 

•Trang web của chúng tôi:Truy c ập pps.netvà tìm m ột thanh màu vàng ởphía trên cùng của 
trang. Đó là nơi quý vị sẽtìm th ấy thông tin chi tiết hơn, ch ẳng h ạn như tuy ến đư ờng tuy ết 
dành cho xe buýt. Tin nhắn sẽđư ợc dịch. 

http://www.facebook.com/pps.homepage

