Dự báo có tuyết sớm, đây là lúc nhắc nhở về cách
cập nhật thông tin
Nhà khí tượng học Rod Hill của KGW gần đây đã đưa ra một dự báo thời tiết mùa đông issued a
winter forecast dự đoán có tuyết rơi từ 8 đến 10 inch, bao gồm có thể có tuyết rơi vào đầu
Tháng 11 hoặc Tháng 12. Nếu điều đó trở thành chính xác, thì sẽ có tuyết sớm hơn nhiều so với
năm học trước, khi sự gián đoạn lịch trình học tập thường xuyên do thời tiết gây ra đầu tiên
không xảy ra cho đến Ngày 5 Tháng 2.
Bất kể độ chính xác của dự báo là gì, đây là thời điểm tốt để nhắc nhở cộng đồng Sở Học Chánh
Portland về cách chúng tôi cho quý vị biết việc đóng cửa và mở cửa trễ trường học do thời tiết,
hoặc các trường hợp khẩn cấp hoặc các sự kiện đặc biệt khác. Dưới đây là những cách chúng tôi
đưa ra thông tin cho quý vị:
School Messenger: Quý vị có thể nhận thông báo qua text và các cuộc gọi quay số tự động trên
điện thoại di động của quý vị với các tin tức và cập nhật quan trọng. Text “Yes” hoặc “Y” đến số
68453.
Trang web: Trang web của chúng tôi, www.pps.net, sẽ có cập nhật ngay lập tức. Tìm kiếm một
thanh màu vàng trên đầu trang chủ khi có tình huống khẩn cấp hoặc trường học đóng cửa liên
quan đến thời tiết.
Twitter: Chúng tôi đưa ra thông tin liên lạc khẩn cấp trên nền tảng truyền thông xã hội này. Chỉ
cần theo dõi tài khoản của chúng tôi follow our account để nhận được thông tin cập nhật.
Facebook: Chúng tôi cũng đưa ra thông tin khẩn cấp lên Facebook. “Like” tài khoản của chúng
tôi our account để có được thông tin trong trang timeline của quý vị.
Điện thoại: Cuộc gọi quay số tự động đến các số điện thoại chính trên đơn ghi danh của học sinh
bằng tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ. Nhớ cập nhật thông tin liên lạc với trường học nếu số
điện thoại của quý vị thay đổi.
Các quyết định về việc đóng cửa và mở cửa trễ trường học vì thời tiết được đưa ra sau khi một
nhóm nhân viên vận chuyển PPS đích thân kiểm tra các con đường bắt đầu lúc 2:30 sáng và
tham khảo ý kiến với một nhóm lớn gồm các chuyên gia và lãnh đạo sở học chánh. Đọc thêm về
quy trình PPS Pulse story from March.
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