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Thông tin cập nhật cho Thứ Hai: Tiếp Tục Học Tập 
Từ Xa; Các Trường Học Đóng Cửa; Thông Tin Quan 
Trọng về việc Phân Phát Bữa Ăn  
 
Kính gửi các Gia đình PPS, 
 
Sau khi đã phải điều chỉnh và thay đổi rất nhiều việc vào đầu năm học, chúng tôi đã phải đối mặt 
với một thử thách thức khác khi cháy rừng bùng cháy khắp khu vực của chúng tôi. Chúng tôi biết 
rằng một số thành viên trong cộng đồng đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những đám cháy này. 
Chúng tôi luôn để ý và nghĩ tới họ. 
 
Một số ít các nhà giáo dục có thể không có mặt để giảng dạy vào ngày mai do các ảnh hưởng liên 
quan đến hỏa hoạn. Trong những trường hợp đó, hiệu trưởng sẽ lập ra một kế hoạch thay thế 
để giảng dạy, cung cấp các hoạt động học tập không đồng bộ hoặc sắp xếp một giáo viên thay 
thế cho lớp học trong ngày. Hầu hết các giáo viên sẽ có mặt để giảng dạy vào ngày mai và sẽ tiếp 
tục kết nối với học sinh trong khi bắt đầu chuyển sang học tập nhiều hơn khi chúng tôi bắt đầu 
lịch trình giảng dạy của mình. Chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi cung cấp 
sự linh hoạt này cho các nhân viên bị ảnh hưởng. 
 
Cuối cùng, tất cả các trường học sẽ vẫn đóng cửa vào Thứ Hai. Tất cả các hoạt động tại trường 
đều bị hủy bỏ vào Thứ Hai, ngoại trừ việc phân phát bữa ăn. Chúng tôi hiểu rằng nhiều học sinh 
của chúng tôi trông mong các bữa ăn dinh dưỡng này; vì vậy, các bữa ăn sẽ được phân phát tại 
tất cả các địa điểm cung cấp bữa ăn PPS meal sites (ngoại trừ Trường Tiểu Học Woodlawn) 
vào Thứ Hai, từ 3:00-4:00 p.m. Xin lưu ý rằng việc phân phối có thể khác với bình thường, vì 
nhân viên sẽ ở bên trong nhà trường cho đến khi học sinh và gia đình đến. Cũng xin lưu ý rằng 
việc giao bữa ăn tận nhà dự định vào Thứ Hai sẽ bị hoãn lại do dự báo về chất lượng không 
khí nguy hiểm cho sáng Thứ Hai và thay vào đó việc giao bữa ăn sẽ xảy ra vào Thứ Ba. 
 
 
 
 

https://www.pps.net/fall2020meals

