Các tài xế Amazon đứng ra để phục vụ và nâng đỡ
các gia đình PPS
Khi năm học 2019-20 kết thúc và chuyển sang mùa hè, Sở Học Chánh Portland tiếp tục duy trì
việc phân phối bữa ăn cho các gia đình của chúng tôi. Đối với các gia đình không thể đến 14 địa
điểm trường học phân phối các bữa ăn, Amazon đã đứng ra giúp đỡ.
Amazon, hợp tác với Quỹ cho PPS, đã giao tận nhà các bữa ăn và tài liệu học tập cho các học
sinh có sức khỏe yếu và các gia đình có các vấn đề trở ngại giao thông trong khắp thành phố
Portland.
Những bữa ăn và tài liệu học tập này đã có sẵn cho các gia đình PPS đến nhận tại các địa điểm
trường học bắt đầu từ khi các trường học đóng cửa vào Tháng 3 đến hết mùa hè. Đối với các gia
đình không thể đến các địa điểm phân phát - chẳng hạn như những gia đình có vấn đề trở ngại
di chuyển, nhu cầu đặc biệt, trở ngại tài chính và hệ thống miễn dịch suy yếu - các tài xế Amazon
đã giao trực tiếp các món hàng đó cho họ tại nhà.
Khi chúng tôi chuyển sang mùa hè, Amazon muốn kết thúc năm học với một “treasure” (kho
tàng) dành cho các học sinh của chúng tôi. Xe tải Kho tàng của Amazon phân phát các ba lô chứa
đầy nhu yếu phẩm học tập cho các học sinh, bao gồm cả máy tính bảng Amazon Fire. Họ cũng
giao các bao cho gia đình bao gồm hàng gia dụng, đồ ăn nhẹ và các mặt hàng khác cho các người
lớn trong gia đình.
“Chúng tôi rất biết ơn Amazon đã cung cấp một dịch vụ rất cần thiết cho các gia đình của chúng
tôi,” ông Jonathan Garcia, Giám đốc Phụ trách Tham gia Cộng đồng PPS và Chủ tịch của Quỹ cho
PPS cho biết. “Họ đã là những đối tác cộng đồng tuyệt vời, vượt xa nhiệm vụ không những chỉ
cung cấp cho các gia đình những thứ thiết yếu mà còn nâng cao tinh thần của họ.”
Kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, Amazon đã hợp tác với các ngân hàng thực phẩm và sở học
chánh trên toàn quốc để tặng dịch vụ giao hàng tạp hóa và thực phẩm đóng gói sẵn để phân
phát 6 triệu bữa ăn sử dụng mạng lưới giao thông mạnh mẽ. Ngoài việc tặng dịch vụ giao hàng
phân phối hơn 5.000 bữa ăn và các vật phẩm quý giá cho các gia đình của Sở Học Chánh
Portland, Xe tải Kho tàng của Amazon cũng đã giúp cung cấp PPE, máy tính xách tay, các mặt
hàng tạp hóa có nhu cầu cao, các gói chăm sóc và hơn 50.000 bữa ăn ở tám thành phố trên toàn
quốc.
Để đóng góp cho Quỹ Cứu Trợ Coronavirus, xin vui lòng xem trang web của chương trình
program’s webpage. Tìm hiểu thêm về Xe tải kho Tàng tại Amazon Treasure Truck.
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