
 

Trợ Giúp Công Nghệ và Các Hỗ Trợ Khác cho Các Học 
Sinh và Gia Đình PPS 
Ngày 26 Tháng 8, 2020 

Các gia đình PPS thân mến, 

Trong Sở Học Chánh Portland, chúng tôi đang tiếp tục làm việc để bảo đảm các học sinh và gia đình có 
sự hỗ trợ cần thiết để bắt đầu năm học trực tuyến. Chúng tôi muốn chia sẻ một số tài nguyên có sẵn cho 
quý vị: 

Trang Tài Nguyên PPS Mùa Thu 2020 
Chúng tôi tiếp tục cập nhật trang web Mùa Thu 2020, pps.net/Fall2020. Tuần này, chúng tôi đã thêm vào 
một phần trình bày các nền tảng và công cụ học tập trực tuyến mà các học sinh sẽ cần khi chúng tôi bắt 
đầu năm học trực tuyến cho đến ít nhất là Ngày 5 Tháng 11. Phần này bao gồm các hướng dẫn và video 
cho các nền tảng và ứng dụng học tập chính của chúng tôi: Seesaw, Canvas, Remind, Google Meet và 
Clever. Các nguồn tài nguyên dành cho gia đình được trình bày bằng sáu ngôn ngữ được PPS hỗ trợ. 
 
Ban Trợ Giúp Công Nghệ PPS 
Ban Trợ Giúp Công Nghệ PPS hoạt động từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều trong các ngày học để cung cấp sự 
hỗ trợ cho các phụ huynh, người giám hộ, học sinh và gia đình về việc dò tìm trường học trực tuyến. 
Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị và chia sẻ thông tin cũng như các hướng dẫn hữu ích về các 
nền tảng công nghệ học tập từ xa, các ứng dụng, kết nối internet và các nguồn tài nguyên quan trọng 
khác cho con em quý vị. 

• Gọi 503-916-3375 hoặc email support@pps.net 
 
Đường Dây Gia Đình Đa Ngôn Ngữ Của PPS 
Đường Dây Gia Đình Đa Ngôn Ngữ The PPS Multilingual Family Line là dịch vụ dành cho các phụ huynh 
hoặc người giám hộ (bằng tất cả các ngôn ngữ được PPS hỗ trợ) liên lạc với các trường học về bữa ăn 
trưa, trợ giúp kỹ thuật cho các lớp học trực tuyến, giáo dục đặc biệt, nói chuyện với giáo viên, các thông 
tin và nguồn tài nguyên về COVID, v.v. Xin gọi các số sau: 

• Español: 503-916-3582 
• 中文：503-916-3585 
• Tiếng Việt: 503-916-3584 
• Soomaali: 503-916-3586 
• Русский: 503-916-3583 

 
Chúng tôi hy vọng quý vị tận dụng những nguồn tài nguyên ở trên nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về 
công nghệ học tập mà con em quý vị sẽ sớm sử dụng. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ quý vị! 
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