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Học Từ Xa tại Nhà của PPS: Theo dõi những Chi Tiết 
vào Thứ Năm này 
 

Kính gửi các gia đình và nhân viên PPS, 
  
Tối thứ Hai, Bộ Giáo dục Oregon đã đưa ra hướng dẫn mới quan trọng trong việc mở rộng "học 
tập bổ sung" để bao quát "việc học từ xa cho tất cả mọi người." 
  
Nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu tài liệu hướng dẫn guidance document, và PPS đi trước thời 
hạn của Bộ Giáo dục Oregon đưa ra, như là chúng tôi sẽ thực hiện chương trình của chúng tôi 
vào tuần tới.  
 
Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về các kế hoạch học từ xa tại nhà của chúng tôi đến quý vị vào 
thứ Năm. Vui lòng theo dõi các thông điệp đó, trong đó sẽ bao gồm thông tin chi tiết cho các 
học sinh và gia đình.   
 
Trong thời điểm này, chúng tôi chúc mọi người có sức khỏe, an toàn và khuyến khích quý vị tiếp 
tục thực hành cách xa xã hội và rửa tay thường xuyên. Lúc nào cũng vậy, nếu quý vị gặp phải các 
triệu chứng của coronavirus, bao gồm sốt hoặc khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ của quý vị.  
 
Cuối cùng, xin nhắc rằng quý vị có thể tìm thấy các thông tin và các nguồn lực, bao gồm danh 
sách các địa điểm phục vụ bữa ăn và hướng dẫn cho các gia đình cần hỗ trợ để có được các thiết 
bị kỹ thuật số và / hoặc truy cập internet, tại pps.net/coronavirus, được cập nhật hàng ngày. 
 
Cám ơn quý vị.  
 

https://www.pps.net/coronavirus
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