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Các Tình Huống Thời Tiết Khắc Nghiệt Tại PPS  
THỜI GIAN MỞ CỬA THƯỜNG LỆ CÙNG VỚI LỘ TRÌNH TRONG BÃO TUYẾT  

  THÔNG ĐIễP TRUYếN THÔNG  ĐỊNH NGHĨA CỦA THÔNG ĐIỆP  
1a Thời Gian Mở Cửa Thường Lệ 

Của PPS.  
Những trường học cụ thể trên các 
lộ trình trong bão tuyết.  

 Các em học sinh sinh viên sẽ trình diện vào thời điểm như thường lệ.  
 Tất cả trường học của PPS sẽ mở cửa.  

 Dịch vụ xe buýt tại những trường học cụ thể trên các lộ trình trong bão tuyết.  
 Các chương trình sau giờ học và chương trình mở rộng sẽ hoạt động mà không có dịch vụ 

vận chuyển.  
1b Thời Gian Mở Cửa Thường Lệ 

Của PPS. 
Tất cả tuyến xe buýt nằm trong lộ 
trình trong bão tuyết.  

 Các em học sinh sinh viên sẽ trình diện vào thời điểm như thường lệ.  
 Tất cả trường học của PPS sẽ mở cửa. 

 Tất cả tuyến xe buýt nằm trong lộ trình trong bão tuyết.  
 Các chương trình sau giờ học và chương trình mở rộng sẽ hoạt động mà không có dịch vụ 

vận chuyển.  

Mở Cửa Trễ 2 Giờ Đồng Hồ  
  THÔNG ĐIễP TRUYếN THÔNG  ĐỊNH NGHĨA CỦA THÔNG ĐIỆP  
2a 
  
  
  
  
  
 2b 
  
  

Các trường học cụ thể của PPS sẽ 
mở cửa trễ 2 giờ đồng hồ.  
Tất cả tuyến xe buýt nằm trong lộ 
trình trong bão tuyết.   
 
HOẶC   
  
Tất cả các trường PPS sẽ mở cửa 
trễ 2 giờ đồng hồ.  
Tất cả tuyến xe buýt nằm trong lộ 
trình trong bão tuyết.   

 Các em học sinh sinh viên tại các trường học cụ thể hoặc tất cả các trường thông báo mở cửa 
trễ hơn hai (2) giờ đồng hồ so với thường lệ.  

 Tất cả trường học của PPS sẽ mở cửa. 
 Tất cả tuyến xe buýt nằm trong lộ trình trong bão tuyết.   
 Trước khi dịch vụ đưa các em về của nhà giữ trẻ bị hủy bỏ.  
 Nhà Trẻ vào buổi sáng (AM) bị hủy bỏ.  

 Các Lớp Học vào buổi sáng Chủ Nhật bị hủy bỏ.  
 Các lớp học nửa buổi (half-day) hoặc giữa ngày (mid-day) vào buổi chiều (PM) sẽ hoạt động 

mà không có hệ thống vận chuyển đến trường.  
 Các chương trình sau giờ học và chương trình mở rộng sẽ hoạt động mà không có dịch vụ 

vận chuyển.  
2c 
  
  
  
  
2d 

Các trường học cụ thể của PPS sẽ 
mở cửa trễ 2 giờ đồng hồ.  
 
HOẶC   

 
Tất cả các trường PPS sẽ mở cửa 
trễ 2 giờ đồng hồ. 

 Các em học sinh sinh viên tại các trường học cụ thể hoặc tất cả các trường thông báo mở cửa 
trễ hơn hai (2) giờ đồng hồ so với thường lệ.  

 Tất cả trường học của PPS sẽ mở cửa. 

 Trước khi dịch vụ đưa các em về của nhà giữ trẻ bị hủy bỏ.  
 Các Lớp Học vào buổi sáng Chủ Nhật bị hủy bỏ.  
 Nhà Trẻ vào buổi sáng (AM) bị hủy bỏ.  
 Các lớp học nửa buổi (half-day) hoặc giữa ngày (mid-day) vào buổi chiều (PM) sẽ hoạt động 

mà không có hệ thống vận chuyển đến trường.  
 Các chương trình sau giờ học và chương trình mở rộng sẽ hoạt động mà không có dịch vụ 

vận chuyển.  

ĐÓNG CỬA  
  THÔNG ĐIễP TRUYếN THÔNG  ĐỊNH NGHĨA CỦA THÔNG ĐIỆP  

3a Các trường học cụ thể của PPS bị 
đóng cửa. 
Tất cả tuyến xe buýt nằm trong lộ 
trình trong bão tuyết.   

 Các em học sinh sinh viên tại các trường học cụ thể sẽ ở tại nhà.  
 Những trường học cụ thể bị đóng cửa.  
 Tất cả tuyến xe buýt nằm trong lộ trình trong bão tuyết.   
 Các chương trình sau giờ học và chương trình mở rộng của sinh hoạt ngoại khóa sẽ hoạt 

động mà không có dịch vụ vận chuyển.  
3b Các trường học cụ thể của PPS bị 

đóng cửa. 
 Các em học sinh sinh viên tại các trường học cụ thể sẽ ở tại nhà.  
 Những trường học cụ thể bị đóng cửa.  

3c Các Trường Học PPS bị đóng cửa. 
Các văn phòng vẫn mở cửa.  

 Các em học sinh sinh viên sẽ ở tại nhà.  
 Tất cả các trường học bị đóng cửa.  
 Văn phòng trung tâm vẫn mở cửa.  
 Phòng ăn mở cửa.  
 Dịch vụ vận chuyển vẫn hoạt động.  

3d All PPS Closed  Các em học sinh sinh viên sẽ ở tại nhà.  
 Tất cả các trường học bị đóng cửa.  
 Các văn phòng đóng cửa.  

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN VÀO BUỔI TỐI BỊ HỦY BỎ.  
  THÔNG ĐIễP TRUYếN THÔNG  ĐỊNH NGHĨA CỦA THÔNG ĐIỆP  
4 Các hoạt động và sự kiện vào buổi 

tối của PPS bị hủy bỏ.  
 Tất cả các hoạt động, sự kiện và các buổi đào tạo buổi tối tại các cơ sở của PPS bị hủy bỏ.  
 Tất cả các lớp học buổi tối được tổ chức tại khuôn viên trường Benson bị hủy bỏ  
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Thông Tin Về Thời Tiết Khắc Nghiệt Dành Cho 
Những Người Dùng Dịch Vụ Vận Chuyển Bằng Xe 
Buýt Cỡ Nhỏ Và Xe Sedan Trong Hệ Thống Trường 

Công Tại Thành Phố Portland Năm 2016-2017  
ĐẾN: Những Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ của các em học sinh sinh viên 
hiện đang dùng các dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt cỡ nhỏ hoặc các dịch vụ xe 
sedan trong Chương trình Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education) 
TỪ: Văn Phòng Phụ Trách Vận Chuyển dành cho Học Sinh Sinh Viên thuộc Hệ 
Thống Trường Công tại Thành phố Portland (Portland Public Schools, viết tắt là 
PPS).  
V/v: Thông tin về Thời Tiết Khắc Nghiệt đối với Dịch Vụ Vận Chuyển Bằng Xe 
Buýt Cỡ Nhỏ trong năm học 2016-2017.  
 
Văn bản này giải thích cách thức mà Học Khu (District) sẽ ứng phó trong suốt thời tiết 
khắc nghiệt và khả năng mà dịch vụ cho quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi tuyết, băng đá, 
hoặc những tình trạng thời tiết bất lợi khác. Văn bản này cũng sẽ giải thích cách thức 
giúp quý vị có thể sắp xếp với Tài Xế của quý vị về một điểm dừng đỗ xe thay thế trong 
bão tuyết nếu điểm dừng đỗ xe thông thường của quý vị gặp nguy hiểm trong suốt thời 
tiết khắc nghiệt này.  
 
Trong suốt "những ngày bão tuyết (snow days)", Học Khu có thể yêu cầu những trường 
học này mở cửa muộn hơn thông thường hoặc sẽ đóng cửa trong ngày đó.   
 
Những khu vực khác nhau trong Thành phố Portland sẽ gánh chịu những điều kiện thời 
tiết khắc nghiệt hơn do nằm trong những vùng vi khí hậu (micro-climate). Do đó, một số 
trường học trong hệ thống PPS có thể hoạt động với "Các Lộ Trình Trong Ngày Bão 
Tuyết (Snow Routes)" trong khi các trường khác có thể hoạt động bình thường. Ngoài ra, 
trong suốt thời tiết khắc nghiệt này, việc để cho Tài Xế đưa đón con em của quý vị theo 
lịch trình thông lệ hoặc sử dụng điểm dừng đỗ xe thông thường của quý vị là bất khả thi 
hoặc không an toàn. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị đã hoàn tất bản khảo sát về trạm dừng 
đỗ xe thay thế trong ngày bão tuyết hoặc gọi điện thoại cho hệ thống vận chuyển của PPS 
để hủy bỏ dịch vụ theo mong muốn trong suốt thời tiết khắc nghiệt.  
 
Thay Đổi Quan Trọng. Những lộ trình trong ngày bão tuyết và những trạm dừng đỗ xe 
thay thế sẽ được sử dụng vào buổi sáng (AM) hoặc buổi chiều (PM) hoặc cả hai tùy 
thuộc vào tình trạng đường xá hoặc dự báo thời tiết. Vui lòng quan tâm theo dõi sát sao 
đến các thông báo từ Học Khu trong suốt ngày này để biết các thông tin thay đổi. 
Những quyết định của Học Khu được đưa ra sau cuộc gọi đầu tiên sẽ được cập nhật trên 
các kênh phương tiện truyền thông tương tự.  
 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi thư 
điện tử (email).  
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Trân trọng, 
Teri Brady, Giám Đốc Phụ Trách Vận Chuyển dành cho Học Sinh Sinh Viên  
Những Trạm Dừng Đỗ Xe Thay Thế Trong Ngày Bão Tuyết  

Nếu quý vị hiện đang sinh sống tại một con đường có thể gây ra tình trạng trượt xe trong 
thời tiết khắc nghiệt (tuyết rơi hay mưa đá), quý vị vui lòng thảo luận với tài xế về mong 
muốn sử dụng điểm dừng đỗ xe hiện có hoặc nếu quý vị cảm thấy cần có một điểm dừng 
đỗ xe thay thế để đón và/hoặc đưa đi trong ngày bão tuyết.   

Vui lòng hoàn tất bản khảo sát về Điểm Dừng Đỗ Xe Thay Thế Trong Ngày Bão Tuyết 
(Alternative Snow Stop Location) dành cho mục đích làm tài liệu hỗ trợ cho quyết định 
này-nếu quý vị vẫn chưa tham gia khảo sát trong năm nay. Tất cả những nguồn lực hỗ trợ 
trong thời tiết khắc nghiệt của chúng tôi có thể được tìm thấy tại trang mạng này. http://
www.pps.net/Page/2237.  
 

Nếu quý vị yêu cầu một điểm dừng đỗ xe thay thế thì địa điểm này chỉ được dùng khi nào 
Học Khu chính thức thông báo về Các Lộ Trình Trong Ngày BãoTuyết (Snow Routes) 
cho các chuyến xe đón vào buổi sáng (AM) và/hoặc đưa về vào buổi chiều (PM).  
 

Bản mẫu khảo sát về Điểm Dừng Đỗ Xe Thay Thế Trong Ngày Bão Tuyết sẽ ghi nhận lại 
quyết định của quý vị về việc sử dụng điểm dừng đỗ xe thông thường của quý vị hoặc 
dùng địa điểm thay thế. 
 

Bản mẫu khảo sát về Điểm Dừng Đỗ Xe Trong Ngày Bão Tuyết sẽ cung cấp tư liệu về sự 
chọn lựa của quý vị từ một trong hai tùy chọn liên quan đến điểm dừng đỗ xe thông 
thường của quý vị.     
 

Tùy chọn 1. Không Thay Đổi Điểm Dừng Đỗ Xe Đón (Pick-Up)/Đưa (Drop-
Off). PPS sẽ đưa đón con em của quý vị tại điểm dừng đỗ xe thường lệ.   
Tùy chọn 2. Chọn một Địa Điểm Đưa Đón Thay Thế.  

 PPS sẽ đưa đón con em của quý vị tại một địa điểm đã thỏa thuận trong vòng vài 
 khu phố so với điểm dừng đỗ thường lệ của quý vị.  
 

Nếu quý vị vẫn chưa nghe thông tin về quyết định này từ tài xế lái xe, hãy vui lòng liên 
hệ đến Bộ Phận Vận Chuyển Dành Cho Học Sinh Sinh Viên ngay lập tức.     
 

Nếu quý vị quyết định hủy bỏ dịch vụ vận chuyển dành cho con em học sinh sinh viên 
của quý vị trong suốt thời tiết khắc nghiệt này, vui lòng gọi điện thoại đến số 503-916-
6901 và bấm #3-học sinh sinh viên không hiện diện vào ngày này. Vui lòng để lại lời 
nhắn bao gồm thông tin về tên học sinh sinh viên, đánh vần họ, tên trường và số tuyến xe 
buýt của con em quý vị nếu có biết  
 

Thay đổi Quan trọng. Những lộ trình trong ngày bão tuyết và những trạm dừng đỗ xe 
thay thế sẽ được sử dụng vào buổi sáng (AM) hoặc buổi chiều (PM) hoặc cả hai tùy thuộc 
vào tình trạng đường xá hoặc dự báo thời tiết. Vui lòng quan tâm theo dõi sát sao đến các 
thông báo từ Học Khu trong suốt những ngày này để biết các thông tin thay đổi. Những 
quyết định của Học Khu được đưa ra sau cuộc gọi đầu tiên sẽ được cập nhật trên các kênh 
phương tiện truyền thông tương tự.      
 

Phần còn lại của quyển sách nhỏ này sẽ giải thích các tình huống ứng phó cụ thể với thời 
tiết khắc nghiệt này một cách chi tiết và những phương thức mà Học Khu sẽ sử dụng để 
giao tiếp với quý vị để quý vị có thể biết được khi nào Học Khu thông báo về một ngày 
bão tuyết.  
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 Các học sinh sinh viên được yêu cầu phải đợi các tuyến xe buýt tại một khoảng 
cách an toàn với con đường đang chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt.  

 Tính toán thời gian dừng đỗ chính xác sẽ không khả thi trong suốt những ngày 
bão tuyết nguy cấp do các trì hoãn giao thông trong thời tiết khắc nghiệt. Các phụ 
huynh phải quyết định khi nào hoặc có nên đưa các con em mình đến các trạm 
dừng xe buýt vào những ngày này. Các phụ huynh nên đảm bảo rằng các con em 
học sinh sinh viên của mình mặc trang phục phù hợp trong những ngày này.  

 Các phụ huynh nên hướng dẫn các con em mình cách thức đi bộ an toàn và các 
thủ tục chờ đợi.  

 Các phụ huynh phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các con em học sinh sinh 
viên tại những điểm dừng đỗ xe buýt này  

 Các phụ huynh được khuyến khích đưa ra các quyết định cá nhân liên quan đến 
sự hiện diện của các em tại trường trong suốt thời tiết khắc nghiệt này, đặc biệt là 
với các em mẫu giáo và các em học tiểu học, khi các em sẽ bị ảnh hưởng bởi 
những sự chậm trễ, thời gian đi xe lâu hơn hoặc các nỗi sợ hãi cá nhân.  

 Trong trường hợp PPS đưa ra thông báo về việc mở cửa trường học muộn hơn 2 
giờ đồng hồ vào ngày mà trường học của con em quý vị có thời gian biểu Mở 
Cửa Trễ (Late Opening), trường học của con quý vị sẽ mở cửa trễ hơn 2 giờ đồng 
hồ so với thời gian đổ chuông thường lệ của trường - không phải là 2 giờ đồng hồ 
trễ hơn so với thời gian thông báo mở cửa trễ. Lấy ví dụ, nếu thời gian đổ chuông 
(bell time) thường lệ của quý vị là 8 giờ sáng, thời gian mở cửa trễ theo lịch của 
quý vị là 10 giờ sáng, và Học Khu thông báo về mở cửa trễ do tình trạng thời tiết 
khắc nghiệt thì trường học sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng.                                                  

 Các tuyến xe buýt sẽ có trang bị hệ thống thông tin vô tuyến và các hệ thống lốp 
cùng dây kéo chịu đựng được mọi tình trạng thời tiết.  Các tài xế đã được đào tạo 
để đưa ra những phán quyết tốt nhất của họ khi nào cần phải sử dụng các lốp và 
dây kéo tùy thuộc vào các điều kiện thời tiết khác nhau.  

 
Nếu quý vị có các câu hỏi nào về các thủ tục, các thông tin cập nhật, lộ trình trong bão 
tuyết hoặc các điểm dừng đỗ xe trong bão tuyết của Hệ Thống Vận Chuyển Dành Cho 
Học Sinh Sinh Viên PPS, vui lòng gọi điện thoại đến số 503-916-6901 hoặc gửi email 
đến địa chỉ transportation@pps.net.   
 
Các trạm dừng xe buýt và thời gian dừng đỗ xe có thể được tìm thấy tại đây.   
http://www.pps.net/bus  
 
Trang mạng về Hệ Thống Vận Chuyển Dành Cho Học Sinh Sinh Viên của PPS có thể 
được tìm thấy tại đây. 
http://www.pps.net/Page/115  
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Thông Tin & Thông Báo Về Tình Trạng Thời Tiết Khắc Nghiệt 

Nhận Các Tin Báo Khẩn - Một Cách Nhanh Chóng  
Các thông báo về việc đóng cửa hoặc trì hoãn liên quan đến tình trạng thời tiết của 
PPS hiện có đăng tin thông qua rất nhiều kênh phương tiện truyền thông. PPS hiện 
đang làm việc để mang các tin báo khẩn đến cho các gia đình một cách nhanh chóng 
và hiệu quả. Cách thức chúng tôi thực hiện:  
 Sử dụng các cuộc gọi điện thoại tự động: Bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ hỗ 

trợ đến số điện thoại chính được liệt kệ trong mẫu đơn đăng ký học sinh sinh viên 
của con em quý vị. Quý vị có thể thay đổi số điện thoại này bằng cách thông báo 
cho nhân viên thư ký tại trường học của con em quý vị.  

 Đăng tin trực tuyến: Tại "khu vực cảnh báo/alert pod" trên trang mạng 
www.pps.net và trên tất cả các trang mạng khác của tất cả các trường.  

 Mạng Twitter: Theo dõi chúng tôi qua tài khoản @PPSConnect để nhận được các 
tin tức khẩn và các tin tức khác của Học Khu  

 Mạng Facebook: bấm chọn Like chúng tôi qua địa chỉ www.facebook.com/
pps.homepage  

 Tin nhắn văn bản: Soạn tin để đăng ký vào Hệ Thống Tin Nhắn Của Trường bằng 
cách gửi từ "YES" đến số 68453  

 PPS hiện không còn sử dụng dịch vụ Flash Alert.  
 
Vào những ngày phải trì hoãn hoặc đóng cửa các trường học quanh các Học Khu , các 
kênh phương tiện truyền thông này như một quy luật, sẽ không hiển thị tin nhắn nếu 
các trường trong hệ thống PPS mở cửa. Đây có thể là một vấn đề khi công chúng bắt 
đầu đặt câu hỏi việc gì đang xảy ra với PPS. Các đài phát thanh và truyền hình sẽ đưa 
ra những thông báo; vui lòng không thực hiện các cuộc gọi điện đến các văn phòng 
hành chính. 
 
Vui lòng quan tâm theo dõi sát sao đến các thông báo từ Học Khu trong suốt 
những ngày này để biết các thông tin thay đổi. Những quyết định của Học Khu 
được đưa ra sau cuộc gọi đầu tiên sẽ được cập nhật trên các kênh phương tiện truyền 
thông tương tự.  

 
Thông Tin Về Thời Tiết Khắc Nghiệt  

 

Sự an toàn là điều tối quan trọng trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.  
 
 Thay đổi Quan trọng. Những lộ trình trong bão tuyết và những trạm dừng đỗ xe 

thay thế sẽ được sử dụng vào buổi sáng (AM) hoặc buổi chiều (PM) hoặc cả hai 
tùy thuộc vào tình trạng đường xá hoặc dự báo thời tiết. Vui lòng quan tâm theo 
dõi sát sao đến các thông báo từ Học Khu trong suốt những ngày này để biết các 
thông tin thay đổi. Những quyết định của Học Khu được đưa ra sau cuộc gọi đầu 
tiên sẽ được cập nhật trên các kênh phương tiện truyền thông tương tự.     

 Thông báo về những lộ trình trong bão tuyết có thể được kèm theo thông báo mở 
cửa trễ, được thông báo chung với thời gian mở cửa thường lệ, hoặc đóng cửa 
trường học sớm.  
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Hệ thống Trường Công Thành Phố Portland ghi nhận về sự đa dạng và giá trị của tất 
cả các cá nhân và các nhóm đoàn thể cùng với vai trò của họ trong xã hội. Tất cả 
những cá nhân và nhóm đoàn thể sẽ được đối xử một cách công bằng trong tất cả các 
sinh hoạt, các chương trình và những hoạt động mà không quan tâm đến độ tuổi, màu 
da, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, tín 
ngưỡng của chủng tộc, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục. Chính Sách của Hội 
Đồng Giáo Dục 1.80.020-P  


