
 

Thông Tin Cập Nhật Về Các Cơ Hội Gặp Mặt Trực Tiếp 
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Ngày 15 Tháng 10, 2020 
 
Kính gửi các gia đình và nhân viên PPS, 
 
Chúng tôi hiện đang trong chương trình Học Tập Toàn Diện Từ Xa được vài tuần, và đồng thời làm việc 
trong các giai đoạn tiếp theo của việc từ từ mở cửa các trường học trở lại. PPS vẫn tập trung vào các chỉ 
số y tế được công bố từ quận và tiểu bang và các chuyên gia y tế medical experts của chúng tôi. Chúng 
tôi cũng tiếp tục tuân theo các hướng dẫn của Bộ Giáo Dục Oregon khi chúng tôi suy tính bắt đầu các cơ 
hội gặp mặt trực tiếp có giới hạn. Trong khi chúng tôi thiết tha mong tất cả học sinh trở lại khuôn viên 
trường, chúng tôi sẽ tiến hành một cách có tính toán và thận trọng, ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của 
các học sinh và nhân viên của chúng tôi. 
 
Như chúng tôi đã chia sẻ vào tuần trước, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình học tập từ xa đến Ngày 28 
Tháng 1, 2021. Khả năng của chúng tôi để hoàn toàn mở cửa các lớp học phụ thuộc đặc biệt vào các chỉ 
số y tế trong Quận Multnomah, tức là phụ thuộc vào cộng đồng của chúng ta tuân theo các thực hành 
tốt, bao gồm cả việc đeo khẩu trang. Chúng tôi có thể còn vài tháng nữa mới có thể mở cửa trở lại các 
trường học một cách rộng rãi, ngay cả đối với mô hình học tập hybrid/theo nhóm. 
 
Trong lúc này, có những cơ hội để mang các nhóm học sinh và chương trình nhỏ hơn đến các trường 
học. Trong vài tuần qua, chúng tôi đã tham gia với các nhà lãnh đạo trường học và tham khảo về các bản 
kế hoạch blueprints mở cửa lại của chúng tôi để xác định những hoạt động gặp mặt trực tiếp có giới hạn 
mà chúng tôi có thể bắt đầu cung cấp trong những giai đoạn đầu này. Thí dụ: Trung Tâm Y Tế Học Sinh 
hiện đã được mở tại Trường Trung Học Roosevelt và chúng tôi dự định sẽ mở Trung Tâm Sức Khỏe tại 
Trường Trung Học Bách Khoa Benson trong vòng vài tuần tới. Chúng tôi cũng đã mở các Trung Tâm Đánh 
Giá Giáo Dục Đặc Biệt tại Trường Pioneer và Trường Tiểu Học Dr. Martin Luther King Jr., ngoài các đánh 
giá mẫu giáo về khả năng đọc viết. Chúng tôi tiếp tục cung cấp toàn diện các hỗ trợ cho học sinh và gia 
đình menu of Student and Family Supports trong thời gian học tập toàn diện từ xa, bao gồm các hỗ trợ 
học tập sẵn có, các hỗ trợ học sinh, các dịch vụ tạo cảm giác thân thuộc và kết nối, các hỗ trợ gia đình và 
các nguồn lực, và các hỗ trợ văn hóa cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi đã mở 11 địa điểm trong các trường học 
cho những nhà giữ trẻ. Các giáo viên có thể vào trong các trường học nếu họ muốn dạy trực tuyến từ 
lớp học của riêng họ và tất nhiên, chúng tôi tiếp tục cung cấp các bữa ăn tại 38 trường học, ba ngày một 
tuần. 
 
Một cơ hội khác mà chúng tôi sẽ sớm cung cấp là huấn luyện có giới hạn cho các vận động viên trung 
học. Bắt đầu từ Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 10, các vận động viên học sinh tại các trường trung học PPS sẽ 
có thể tham gia các buổi huấn luyện thể dục ngoài trời có giới hạn với các huấn luyện viên hiện diện. Các 
buổi huấn luyện này sẽ chỉ xảy ra ngoài trời, vì các học sinh sẽ không được vào bên trong trường. Các 
học sinh sẽ được yêu cầu ở trong cùng các nhóm hàng tuần không quá 25 vận động viên trong bất cứ 
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nhóm nào, sẽ thực hành các yêu cầu về khoảng cách thích hợp và sẽ luôn đeo khẩu trang. Các gia đình 
trung học sẽ nhận được thông tin bổ sung vào Thứ Sáu. 
 
Ngoài các cơ hội huấn luyện có giới hạn cho các vận động viên trung học, chúng tôi đã tập hợp ba nhóm 
làm việc về kế hoạch gặp mặt trực tiếp có giới hạn để thảo luận về các cơ hội giảng dạy nhóm nhỏ bổ 
sung cho các học sinh. Khi có thêm thông tin, chúng tôi sẽ tiếp tục gởi thông tin cập nhật đến quý vị. 
 
Đây đều là những bước nhỏ, nhưng là những bước quan trọng, và chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu 
được gặp lại các học sinh trong khuôn viên trường của chúng tôi một lần nữa. Như mọi khi, chúng tôi sẽ 
tiếp tục triển khai các cơ hội gặp mặt trực tiếp chỉ khi nào chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm như 
vậy một cách an toàn. Sức khỏe và sự an toàn của các học sinh và nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi. 
  
Chúng tôi rất biết ơn sự kiên nhẫn và linh hoạt của các học sinh cũng như của quý vị, khi tất cả chúng ta 
cùng nhau vượt qua những khoảng thời gian đầy thử thách và luôn thay đổi này. Cám ơn quý vị. 
 


