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Kính gửi các gia đình PPS,

Khi chúng ta chuẩn bị cho mùa thể thao mùa đông, chúng tôi muốn chia sẻ một vài lời nhắc nhở với quý

khán giả của chúng tôi.

● Quý bạn không thể mang theo ba lô.

Không có lúc nào ba lô được phép mang vào bên trong cơ sở khi tham dự các sự kiện tại các cơ
sở của PPS, theo như chính sách quy định của PPS. Các trường học sẽ cung cấp dịch vụ kiểm tra

hành lý, nhưng quý bạn được khuyến khích không mang theo ba lô hoặc túi lớn đến các sự kiện.

● Chúng tôi tính lệ phí tham dự các trận bóng rổ JV và varsity, và đấu vật varsity.

Giá vé một người là:

○ Giá vé bóng rổ: Người lớn $6, Học sinh $2 (học sinh trung học PHẢI xuất trình thẻ học

sinh của các em để nhận giá học sinh)

○ Đấu vật: Người lớn $3, Học sinh $1 (học sinh trung học PHẢI xuất trình thẻ học sinh của

các em để nhận giá học sinh)

○ Bơi lội: MIỄN PHÍ

Chúng tôi cũng cung cấp thẻ Portland Interscholastic League (PIL) bao gồm việc tham dự cho cả
mùa giải. Các thẻ này sẽ chỉ được chấp nhận tại các sự kiện PIL và có thể sẽ không được sử
dụng tại các khu vực không thuộc PPS. Giá vé của thẻ PIL:

○ Vé mùa bóng rổ $80

○ Vé mùa đấu vật $25

● Không được mang theo thức ăn hoặc đồ uống từ bên ngoài.

Điều này bao gồm cả nước lạnh.  Sẽ có những thức ăn uống để mua trong các cuộc thi đấu

varsity.

● Một khi một người đã vào một cơ sở để tham dự trận đấu, họ không thể đi ra rồi quay trở
lại.

Chính sách này áp dụng cho cả các em học sinh và người lớn. Quý khách có thể sử dụng phòng

vệ sinh trong khuôn viên.



● Chúng tôi mong đợi tinh thần thể thao tốt.

PIL tìm cách cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho tất cả mọi người tham dự các sự kiện thể
thao của chúng tôi. Trong quá trình tranh đua, căng thẳng có thể gia tăng, nhưng chúng tôi hy

vọng khán giả của chúng tôi sẽ tự hành xử với tinh thần thể thao cao nhất đối với các trường

học, các vận động viên, những người hâm mộ và quan chức đến tham dự. Nếu có bất cứ mối

quan tâm nào phát sinh, vui lòng tìm kiếm nhân viên phụ trách sự kiện, nhân viên hành chính

hoặc nhân viên an ninh để giúp giải quyết bất cứ mối quan tâm nào. Chúng tôi đánh giá cao sự
hỗ trợ của quý bạn khi tham dự các sự kiện PIL.

Tất cả chúng tôi đều rất hào hứng với việc cổ võ cho các vận động viên học sinh của mình trong môi

trường an toàn và thân thiện. Nếu quý bạn có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với nhà trường của

quý bạn.
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