Các gia đình và nhân viên Sở Học Chánh Portland thân mến:
Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc để trường học có thể sẵn sàng mở cửa vào ngày mai. Băng đá là
rào cản lớn nhất và cũng là nỗi lo lắng của chúng tôi, đồng thời sự an toàn của các học sinh và
nhân viên là ưu tiên của chúng tôi.
Phần lớn các trường học của chúng tôi đã được dọn dẹp hết tuyết, tuy nhiên vẫn có một số lượng
đáng kể trường học có các lối đi và các đường mòn khác bị bao phủ bởi băng, điều mà chúng tôi
đang làm việc để dọn dẹp ngày hôm nay.
Chúng tôi đang theo dõi dự báo thời tiết chặt chẽ và lo ngại rằng ngay cả khi chúng tôi có dọn
sạch hết tất cả các đường đi vào tối nay, thì dự đoán thời tiết trong đêm nay về nhiệt độ đóng
băng - và có khả năng dẫn đến mưa đóng băng - sẽ dẫn đến các nguy cơ mới vào ngày mai cả
trong việc chuyên chở đến trường và trong việc đi bộ một cách an toàn trên các sân trường của
chúng tôi.
Mục tiêu của chúng tôi là mở các trường học vào ngày mai, nhưng chúng tôi sẽ không đưa ra
quyết định cuối cùng cho đến buổi sáng ngày mai khi chúng tôi có một đánh giá chính xác hơn
về thời tiết và tác động của nó đối với sự an toàn của các học sinh và nhân viên của chúng tôi.
Chúng tôi đang khao khát để chào đón các học sinh và nhân viên trở lại trường học, nhưng phải
đảm bảo các điều kiện an toàn cho tất cả học sinh trong tất cả các trường học của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn cùng chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng tuần này là
một tuần khó chịu.
Chúng tôi sẽ gửi một thông điệp đến các gia đình vào sáng sớm mai để xác nhận quyết định cuối
cùng, trừ khi chúng tôi có thông tin rõ ràng hơn vào đêm nay.
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