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Dịch vụ phân phối và trao đổi máy tính sẽ chuyển 
sang Thứ Hai và Thứ Năm 
Kính gửi các gia đình PPS, 

Khi năm học 2019-20 trôi qua trong những tình huống chưa từng có, chúng tôi muốn cho quý vị 
biết rằng chúng tôi đang giảm ngày phân phối và trao đổi các máy tính của sở học chánh được 
sử dụng cho PPS-HD, chương trình học từ xa tại nhà của chúng tôi. 

Với nhu cầu chậm lại, chúng tôi sẽ chuyển sang hai ngày phục vụ cho các gia đình có học sinh 
vẫn chưa có máy tính ở nhà hoặc những người cần trao đổi máy tính không hoạt động tốt. Lịch 
trình mới bắt đầu vào Thứ Hai, Ngày 18 Tháng 5: 

• Khi nào: Thứ Hai và Thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 
• Địa điểm: Văn phòng Sở Học Chánh PPS (501 N. Dixon St). Xin vui lòng đến bãi đậu xe 

tầng thấp, có lối vào trên đường N. Larrabee Ave. 
• Xin mang theo: Thẻ ID hoặc số ID của học sinh. Nếu quý vị muốn đổi một thiết bị khác, 

xin mang theo thiết bị và giây sạc điện. 
• Xin lưu ý: Chúng tôi yêu cầu mọi người thực hành các quy tắc ly xã hội đã được đề xuất, 

giữ khoảng cách xa ít nhất 6 feet với các người khác và đeo khẩu trang hoặc che mặt, 
nếu có thể. 
 

Xin lưu ý nếu quý vị gặp trở ngại kỹ thuật và không biết chắc liệu mình có nên trao đổi máy tính 
hay không, quý vị cũng có thể: 

• Gọi: 503-916-3375 
• Gởi Email: support@pps.net  
• Web: pps.net/student 

Cám ơn sự kiên nhẫn và siêng năng của quý vị khi tất cả chúng ta đều phải đối phó với những 
thách thức chưa từng có của đại dịch coronavirus. 
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