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Kế hoạch cho năm học Mùa Thu 2020 bắt đầu: 
Những chi tiết và cơ hội đóng góp ý kiến sắp có 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Chúng ta đã đi đến ngày cuối cùng của một năm học không giống ai trong lịch sử của Sở Học 
Chánh Portland. Đại dịch COVID đã gây căng thẳng cho mọi người trong cộng đồng của chúng ta 
và trong khi chúng tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi đã phục vụ quý vị tốt thông qua việc tập 
trung vào các nhu cầu cơ bản và lập tức chuyển qua học tập từ xa, và chúng tôi biết rằng có rất 
nhiều điều để chúng tôi học hỏi. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn, thông cảm và linh hoạt mà quý vị 
và con em của quý vị đã thể hiện trong ba tháng qua. 
 
Nhân viên sở học chánh làm việc và lập kế hoạch cho mùa thu 2020-21 bắt đầu kể từ Tháng Ba. 
Chúng tôi đã xem xét và vạch ra nhiều tình huống để đưa ra, với số lượng biến số bị đe dọa và 
thực tế là các tình huống có thể thay đổi đột ngột trong mùa hè. Bây giờ chúng tôi đang chờ sự 
hướng dẫn trong tuần này từ Bộ Giáo dục Oregon. Khi chúng tôi có sự hướng dẫn đó, chúng tôi 
sẽ làm việc khẩn trương để sắp xếp hướng dẫn từ ODE, với các kế hoạch và khả năng của riêng 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng vào tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp cận trực tiếp với các 
học sinh, nhà giáo dục và gia đình để tham khảo ý kiến đóng góp, sở thích và mức độ thoải mái 
của quý vị liên quan đến các tình huống khác nhau có thể xảy ra. 
 
Vui lòng email chúng tôi vào tuần tới, vì quan điểm của quý vị là rất quan trọng đối với khả năng 
của chúng tôi để hoàn thành kế hoạch của chúng tôi cho mùa thu. Chúng tôi chúc quý vị một 
mùa hè lành mạnh và bình yên. 
 


