
 

Lịch trình sắp tới để phân phối và thay thế máy tính 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Trong khi chúng tôi thích nghi với PPS-HD, chương trình học tập từ xa tại nhà, chúng tôi muốn cập nhật 
cho quý vị biết về việc phân phối máy tính, cùng với kế hoạch sửa chữa và thay thế máy tính của chúng 
tôi. Đối với các gia đình vẫn không có sẵn máy tính ở nhà cho học sinh sử dụng hoặc cần đổi máy tính 
mới nhận được vì vấn đề kỹ thuật, chúng tôi có những cơ hội sắp tới cho quý vị: 
 

● Khi nào: Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 
● Địa điểm: Văn phòng Sở Học Chánh PPS (501 N. Dixon St). Xin vui lòng đến bãi đậu xe tầng thấp, 

có lối vào trên đường N. Larrabee Ave. 
● Xin mang theo: Thẻ ID hoặc số ID của học sinh. Nếu quý vị muốn đổi một thiết bị khác, xin mang 

theo thiết bị và giây sạc điện. 
● Xin lưu ý: Chúng tôi yêu cầu mọi người thực hành các quy tắc ly xã hội đã được đề xuất, giữ 

khoảng cách xa 6 feet với các người khác và đeo khẩu trang hoặc che mặt, nếu có thể. 
 
Đến nay, chúng tôi đã lau chùi tẩy sạch và phân phối hơn 12.000 thiết bị cho các học sinh không có máy 
tính ở nhà. Học từ xa là lĩnh vực chưa từng được khai thác cho tất cả chúng ta, và chúng tôi rất cảm kích 
sự kiên nhẫn và tinh thần cộng đồng mà các gia đình đã thể hiện khi chúng tôi triển khai chương trình 
chưa từng có này. 
 
Chúng tôi muốn bảo đảm tất cả các học sinh cần một thiết bị đều có thể có một thiết bị. Nếu quý vị hoặc 
con em quý vị biết một học sinh PPS nào cần máy tính để học tại nhà, xin chia sẻ thông tin này với họ. 
 
Cám ơn quý vị. 
 

 


