
 

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

Khi thời tiết xấu xảy ra, đây là cách chúng tôi cập 
nhật thông tin cho quý vị 

Dự báo thời tiết tầm xa cho Portland dự đoán một mùa đông ấm áp, nhưng nếu quý vị ở 
Portland trong một khoảng thời gian dài, quý vị biết dự đoán có thể, chỉ chính xác một phần nào. 
Nếu quý vị có học sinh trong Sở Học Chánh Portland, xin vui lòng biết những cách chúng tôi 
thông báo cho quý vị khi thời tiết bắt buộc phải đóng cửa trường học và mở cửa trễ. 

Có ba cách chúng tôi gửi tin nhắn cho gia đình về việc mở cửa trễ, đóng cửa  trường học và các 
quyết định khác liên quan đến thời tiết: 

• Gọi điện thoại: Các cuộc gọi tự động, bằng tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ (tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung hoa, tiếng Nga và tiếng Somali), sẽ được gọi đến số 
chính được ghi trong đơn xin học của mỗi học sinh. Nếu gần đây quý vị đã thay đổi số 
điện thoại của mình, vui lòng cập nhật số này với trường của quý vị. 

• Email: Một tin nhắn tự động sẽ được gửi đến địa chỉ email quý vị đã liệt kê trong đơn 
xin học của con quý vị. Tin nhắn sẽ được dịch sang năm ngôn ngữ được hỗ trợ của 
chúng tôi. 

• Tin nhắn bằng text: Quý vị sẽ nhận được tin nhắn text trên điện thoại di động, nhưng 
trước tiên quý vị phải chọn tham gia hệ thống SchoolMessenger bằng cách nhắn tin 
“Yes” hoặc chỉ “Y” đến số 68453. Lưu ý: Nếu quý vị chọn tham gia, quý vị sẽ vẫn nhận 
được cuộc gọi tự động. 

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 cập pps.net và tìm một thanh màu vàng ở phía trên cùng 

của trang. Đó là nơi quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như tuyến 
đường tuyết dành cho xe buýt. Tin nhắn sẽ được dịch. 
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