Thưa thượng nghị sĩ,
Thông báo của thống đốc rằng trường học sẽ vẫn đóng cửa cho đến ngày 28 tháng tư đã tạo ra
rất nhiều câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng và cung cấp một bản Cập Nhật cho một số.
1. Sinh Viên Lớp 12 và Tốt Nghiệp: Nhà nước sẽ gởi ra một thông báo trong vài ngày tới để
cung cấp rõ ràng cho các gia đình trường học. Một khi thông báo này được thực hiện, chúng
tôi rõ ràng hơn và sẽ biết làm sao về cách PPS và Madison sẽ tiến hành.
2. Trường sẽ như thế nào sau khi nghỉ Xuân: Sở Chánh đang làm việc để ra một kế hoạch cho
những em trường trung học để kết nối học sinh với hướng dẫn. Thông tin chi tiết về kế
hoạch sẽ được gởi ra trong vài ngày.
3. Thực Phẩm Tài Nguyên: PPS đã thiết lập trên 13 địa điểm phân phối thực phẩm. Madison
(tại Campus Marshall), Harrison Park, Scott, và Rigler đang cung cấp bữa sáng, bữa trưa và
đồ ăn nhẹ. Madison có thể ngồi trên xe và lái thông qua để lấy đồ ăn. Tất cả các địa điểm
được phục vụ bữa ăn từ 11am-1pm vào thứ năm và thứ sáu tuần này. Thông tin thêm có
thể được tìm thấy tại pps.net. Ngân Hàng Thực Phẩm Oregon cũng sẽ sử dụng Madison
(Marshall Campus) một địa điểm phân phối.
4. Năm học ẽ được kéo dài: Tôi không có thông tin cụ thể liên quan đến năm học được kéo dài vào

thời gian này. Một khi tôi nhận được thông tin trực tiếp từ nhà nước và văn phòng sở chánh tôi sẽ
cho biết.

5. Prom: Chúng tôi đang làm việc để lên lịch một ngày mới. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm
thông tin vào cuối tuần.
6. Thể thao mùa xuân và các hoạt động: Tất cả đã bị đình chỉ cho đến ngày 28 tháng 4. Thông
tin thêm sẽ được gởi ra sắp tới. Hiệp Hội Hoạt Động Thể Thao Oregon đang làm việc trên
các lựa chọn cho các môn thể thao và hoạt động mùa xuân.
Hãy dành thời gian để xem xét thông qua toàn bộ trang web được tạo ra bởi PPS để biết thêm
thông tin về hỗ trợ hiện tại và thông tin Cập Nhật nhất về phản ứng của PPS để các đại dịch
COVID-19. https://www.pps.net/coronavirus
Nếu bạn có câu hỏi cụ thể và hoặc cần hỗ trợ xin vui lòng cho tôi biết. Tôi sẽ cung cấp một Cập
Nhật vào ngày mai như một số trong những câu hỏi này có thể có rõ ràng hơn.
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