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Phòng Kho Quần áo PTA tiếp tục phát quần áo cho 
các học sinh PPS 

Kể từ năm 1963, Kho Quần Áo PTA đã hoạt động trong Sở Học Chánh Portland và nổi tiếng trong 
số các Hội PTA khác ở Bờ biển phía Tây cho sự tổ chức và số lượng học sinh được phát quần áo 
mỗi năm. Năm ngoái, Kho Quần áo phục vụ hơn 1.600 học sinh, và những con số đó tăng cao 
hơn khi thêm các gia đình đối mặt với khủng hoảng tài chính. 

Kho quần áo chỉ được điều hành bởi các tình nguyện viên, nhiều người trong số họ đã dành thời 
gian và năng lượng của họ trong hơn 20 năm. Kho quần áo đã được Thành phố Portland công 
nhận, đã nhận được danh hiệu Champions of Change (Vô địch cho sự Thay đổi) của Tổng thống 
Obama, và là chất xúc tác cho nhiều Hội PTA khác đang cố gắng làm điều tương tự: phát quần áo 
cho các trẻ em 

Kho Quần Áo được đặt tại khuôn viên Trường Trung Học Marshall (3901 SE 91st Ave.), trong 
Phòng C-56, và có sẵn cho tất cả học sinh PPS K-12 Thứ Hai và Thứ Năm từ 10 giờ sáng đến 1 giờ 
chiều. Mở cửa từ Tháng 9 đến Tháng 4, đây là nơi các trẻ em có thể lấy các đồ mới hoặc còn mới 
như quần, áo, áo len, giày, vớ, đồ lót, áo khoác, các vật dụng vệ sinh và vệ sinh cá nhân. Tất cả 
đều miễn phí. 

“Không có gì lạ khi các trẻ em đến kho quần áo, chọn lựa với cha mẹ hoặc người giám hộ và mặc 
áo khoác mới hoặc quần áo khác về nhà, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu mọi người gửi tặng 
những thứ mà họ muốn con họ mặc.” Cô Sharon Meigh-Chang, Giám đốc Kho Quần áo PTA nói, 
"Đó là một niềm tự hào khi có quần áo sạch sẽ, và chúng tôi luôn hy vọng mọi người sẽ gửi tặng 
cho chúng tôi những thứ có thể sử dụng ngay lập tức." 

Vậy, cách thức hoạt động như thế nào? Mỗi trường có thẻ ghi tên có sẵn trong văn phòng chính 
hoặc qua các giáo viên tư vấn của trường. Đối với các học sinh cấp lớp K-8, phụ huynh hoặc 
người giám hộ có thể điền tên và kích cỡ cần thiết cho con cái của họ và đi cùng với họ khi sẵn 
sàng đến kho quần áo. Các học sinh trung học cũng cần phải điền vào một thẻ, nhưng có thể tự 
mình đến Kho Quần áo. Các học sinh có thể xin quần áo hai lần mỗi năm, một lần trước kỳ nghỉ 
mùa đông và một lần sau kỳ nghỉ lễ. 

Kho quần áo có thể phục vụ 60 người mỗi ngày và khách hàng được yêu cầu xếp hàng ngoài 
trung tâm và được gọi theo số. Một khi ở bên trong kho, học sinh được phát ba bộ đồ lót và ba 
đôi vớ, một chiếc quần, một đôi giày, một áo khoác và hai áo sơ mi mới. Sau khi các học sinh có 
các thứ này, các em có thể đến khu vực quần áo cũ và chọn thêm các thứ khác để thêm vào tủ 
quần áo mùa thu/mùa đông của các em. Trường học cho phép học sinh nghỉ học để đến kho 
quần áo. 
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Mặc dù Kho Quần áo luôn cần sự đóng góp, ngay bây giờ kho cần quần áo mùa đông mới hoặc 
còn mới và không cần phải sửa hoặc giặt giũ. Quần áo có thể được gửi tặng ở bất kỳ trường học 
PPS nào và cần bỏ trong bao với dán nhãn ghi rõ ràng “PTA CLOTHING CLOSET.” Trung tâm cũng 
cần các chai nước, túi ngủ nhỏ gọn, túi duffel, găng tay, đồ vệ sinh cá nhân cỡ nhỏ và đồ vệ sinh 
cá nhân, áo khoác, áo len, quần, áo thung, áo ngực, đồ lót, vớ và giày. 

Meigh-Chang nói rằng cô “rất biết ơn nhiều công ty quần áo và giày dép ở Tây Bắc Thái Bình 
Dương đã quyên tặng qua nhiều năm. Chúng tôi có một học sinh cần quần áo cỡ 3XXX và giày cỡ 
16. Rất tuyệt vời để có thể chăm sóc anh ta. " 

Quý vị muốn tình nguyện? Phòng Kho Quần Áo rất yêu thích có sự giúp đỡ của quý vị. Để tìm 
hiểu thêm, vui lòng liên lạc Cô Sharon Meigh-Chang theo số 503-293-0783 hoặc 
ptaclothingcenter@comcast.net.   

-Cameron Vaughan    
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