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Các Học Sinh Trung Học PPS: Chromebook có sẵn để 
đến lấy vào Thứ Năm và Thứ Sáu 
Kính gửi các gia đình PPS, 

Bất cứ học sinh trung học nào trong PPS cần thiết bị có thể đến một trong chín địa điểm phân 
phối vào Thứ Năm hoặc Thứ Sáu này từ 8:00 sáng - 4:00 chiều để nhận được một 
chromebook. Ngay cả khi học sinh chưa điền vào bản khảo sát cho mượn thiết bị, học sinh vẫn 
có thể đến lấy một thiết bị tại: 

Trường Trung Học Benson - 546 NE 12th Ave 
Trường Trung Học Cleveland - 3400 SE 26th Ave 
Trường Trung Học Franklin - 5405 SE Woodward St 
Trường Trung Học Grant - 2245 NE 36th Ave 
Trường Trung Học Jefferson - 5210 N Kerby Ave 
Trường Trung Học Madison @ Marshall Campus - 3905 SE 91st Ave 
Trường Trung Học Roosevelt - 6941 N Central St 
Trường Trung Học Wilson - 1151 SW Vermont St 
Văn Phòng Chính PPS - 501 N Dixon St 
 
Học sinh KHÔNG cần phải có phụ huynh đi kèm, cũng như không cần phải hoàn tất đơn Hợp 
Đồng cho mượn thiết bị. Học sinh sẽ cần phải có một trong những thông tin sau để nhận thiết 
bị của mình: 
 

1. Một thẻ ID trường học hiện tại HOẶC; 
2. Một ID có hình và có thể cung cấp số ID học sinh của họ HOẶC; 
3. Chỉ cần cung cấp số ID học sinh của họ cho nhân viên tại chỗ 

 
Học sinh sẽ không được phép nhận thiết bị dùm cho em, hoặc gia đình khác hoặc bạn bè. Các gia 
đình KHÔNG hoàn tất đơn yêu cầu mượn thiết bị cho trẻ em ở các lớp thấp sẽ không thể nhận 
thiết bị khi giúp học sinh trung học nhận thiết bị. 
 
Ngoài ra, việc thu thập thiết bị chỉ có thể được thực hiện bởi học sinh, phụ huynh/người giám hộ 
hoặc quản trị viên PPS tại thời điểm này. 
 
Chúng tôi mong gặp được bạn! 
 
 


