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Chuẩn bị cho thời tiết xấu 
Nếu như thời tiết xấu của năm ngoái với giông tố xẩy ra liên tục trong mùa đông đã là những sự 
kiện mang lại nhiều vấn đề xảy ra cho chúng ta, thì ngay bây giờ việc chuẩn bị trước cho mùa 
đồng năm nay là một ý kiến thật thích đáng. 

PPS đã chuẩn bị cho mùa đông này qua nhiều cách thức, bắt đầu bằng việc xem xét và kiểm tra 
lại hệ thống sưởi ấm ở các cơ sở trường học. Ông Jere High, Giám Đốc Văn phòng Bảo Trì và Vận 
Hành của PPS cho biết là: "Điều mà chúng ta đều biết là hầu hết các trường học đều là những cơ 
sở rất cũ kỹ với những máy nước nóng, cửa thông gió và đường ống nước cũ. Chúng tôi đang 
kiểm tra các thiết bị này một cách tối đa để bảo đảm là các phương tiện này đang sẵn sàng cho 
việc sử dụng",. 

Khi các em học sinh và các nhân viên đã vào bên trong cơ sở trường ốc thì mọi sinh hoạt quy mô 
đều được diễn tiến bình thường. Nhưng nếu khi ngoài trời rất lạnh, nhiều trường học sẽ tổ chức 
giờ ra chơi ở bên trong trường học và điều chỉnh các lịch trình giờ giấc để hạn chế tối đa việc học 
sinh phải ra bên ngoài để tránh bị lạnh vì thời tiết.   

Thời tiết lạnh mùa đông thực sự gây khó khăn ở nơi nào, tất nhiên đó là trong lúc đi đến trường 
và đi trở về nhà. Vì vậy, đối với phụ huynh học sinh của PPS thì điều tốt nhất có thể làm là cần 
phải chuẩn bị. Molly Emmons, Quản trị viên về Vấn Đề Khẩn Cấp của PPS cho biết: "Chúng tôi 
khuyên các phụ huynh nên cho con em của mình đến trường không chỉ với quần áo ấm mà còn 
cho con em mang thêm một tấm khăn ấm và một chiếc mũ ấm trong cặp của con em. "Ngay cả 
nếu dự báo thời tiết không có gì trầm trọng – tất cả chúng ta đều thấy dự báo thời tiết thường 
đôi khi vẫn bị sai." 

Dịch vụ xe buýt của trường học, đặc biệt là ở các khu vực cao hơn ở các vùng Tây Nam và Tây 
Bắc Portland, hầu như sẽ bị trở ngại vì tuyết rơi, vì đông đá hoặc thậm chí các con đường bị cản 
trở do cây cối rơi ngã vì gió và mưa lớn. Muốn biết thêm chi tiết về việc vận chuyển khi có thời 
tiết khắc nghiệt, bao gồm các tuyến đường tuyết, xin vào trang mạng điện tử Snow and Ice 
Transportation Information page. 

Để chuẩn bị cho mùa đông, PPS nỗ lực thực hiện việc bảo đảm an toàn cho các học sinh và nhân 
viên. "Chúng tôi xem xét mọi vấn đề qua các lăng kính an toàn." Ông High nói. "Trong khi các 
đường xá trong thành phố có thể lưu thông được, nhưng có thể vẫn có những nguy hiểm khác 
trên các lối đi bộ và các khu vực ra vào xung quanh trường học. Vì vậy, trong các giai đoạn của 
kế hoạch, chúng tôi ưu tiên trong việc cố gắng xúc bỏ những nơi bị đóng tuyết, chẳng hạn như 
lối đi vào cửa chính, những khu vực đưa đón của xe buýt và lối ra vào của nhân viên. " 
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Ông High cho biết PPS sẽ tìm kiếm các cơ sở đấu thầu cho việc dọn tuyết trên vỉa hè và bãi đậu 
xe, đảm bảo rằng các trường học đều có xẻng xúc tuyết và ấn định trước nơi cần làm tan băng 
đá và cập nhật các thoả thuận của nhân viên để gia tăng số lượng nhân viên có sẵn để xúc dọn 
tuyết. Mặc dù tất cả những điều này sẽ giúp PPS trông nom các vấn đề trong mùa đông, nhưng 
nếu có một cơn bão nghiêm trọng như năm ngoái, thì sự an toàn của tất cả sẽ có nghĩa là phải 
đóng cửa trường học. 

-Jon Coney 
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