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Giới thiệu PPS-HD: Thông điệp từ Tổng Giám Đốc 
Sở Học Chánh 

Nhấn vào đây để xem một tin nhắn video từ Tổng Giám Đốc Guerrero 
 
Ngày 2 Tháng 4, 2020 
 
Xin chào tất cả mọi người, tôi hy vọng tất cả quý vị đều khả quan tích cực và có sức khỏe tốt 
Đây là Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh, Guadalupe Guerrero. Tôi muốn gửi một tin nhắn nhanh 
chóng đến các học sinh, gia đình và toàn bộ nhóm nhân viên PPS tận tâm của chúng tôi, để cung 
cấp cho quý vị thông tin cập nhật về những gì chúng tôi đã làm kể từ khi Thống đốc Kate Brown 
tuyên bố các trường học sẽ bị đóng cửa trên toàn tiểu bang Oregon. 
 
Trong vài tuần qua, thế giới, quốc gia và cộng đồng của chúng ta thấy mình đang phải đối mặt 
với một cuộc khủng hoảng sức khỏe không thể tưởng tượng được. Tôi lo lắng cho tất cả những 
người bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Đối với chúng tôi là các nhà giáo dục, các thói quen hàng 
ngày đã bị gián đoạn, các lớp học, phòng tập thể dục, hành lang và thậm chí sân chơi của chúng 
tôi, yên tĩnh và không có ai ở đó, tất cả được thực hiện để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Và mặc 
dù các cửa trường học của chúng tôi vẫn còn đóng, nhiệm vụ và trách nhiệm nòng cốt của chúng 
tôi là mang lại sự ổn định, chăm sóc và tham gia học tập cho tất cả các học sinh của chúng tôi 
cấp bách hơn bao giờ hết. 
  
Trước khi tôi tiếp tục, tôi muốn gởi một tin nhắn nhanh đến các học sinh và gia đình nói tiếng 
Tây Ban Nha của chúng tôi: 
 
Hola estudiantes y padres de familia, espero que estén bien y en buena salud.  
 
Soy su superintendente, Guadalupe Guerrero. Quería tomar un segundo para mandarles saludos 
y compartirles un acontecimiento de lo que hemos hecho desde que la gobernadora nos indicó 
que cerremos las puertas de nuestras escuelas.  
  
Todas nuestras vidas han sido interrumpidas, y nuestros salones están vacíos. Pero aunque 
nuestras puertas físicas siguen cerradas, nuestra responsabilidad de traer estabilidad, cuidado y 
educación a nuestros estudiantes es más importante que nunca. 
  
Gracias por confiar en nuestros maestros, directores y todo nuestro personal en este momento. 
Pueden encontrar información actualizada en Español visitando nuestra página de internet. 
 
Tất cả các cập nhật và thông tin liên quan đến coronavirus có thể được tìm thấy trên trang 
webpage của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. 
 
Trước hết, tôi muốn gửi một thông điệp đặc biệt đến các học sinh của chúng tôi: Chúng tôi rất 
nhớ các em. Các giáo viên, giáo viên cố vấn và hiệu trưởng đang làm việc rất chăm chỉ để bảo 
đảm các em vẫn tiếp tục học tập, bất cứ nơi nào các em đang ở vào lúc này. Chúng tôi biết rằng 

https://www.youtube.com/watch?v=MM_RPxCofhM&feature=youtu.be
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cộng đồng trường học là ngôi nhà thứ hai của các em và trong khi chúng ta không thể gặp mặt 
trực tiếp vào lúc này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm các em có thể kết nối với các giáo 
viên của mình và với nhiều bạn học cùng lớp, và chúng tôi tiếp tục giúp các em tham gia vào việc 
học tập của mình. 
 
Ba tuần trước, với ý thức sâu sắc về sự khẩn cấp và quan tâm đến sự an toàn của các học sinh và 
nhân viên, chúng tôi đã có hành động quyết đoán để đóng cửa trường học và kéo dài kỳ nghỉ 
xuân. Kể từ đó, Thống đốc đã kêu gọi đóng cửa các trường học cho đến ít nhất là Ngày 28 Tháng 
4 Năm 2020. 
 
Là một bước ngay lập tức, chúng tôi đã dựng lên Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp, giúp hướng 
dẫn và giải quyết các nhu cầu khẩn cấp nhất của chúng tôi. Các lãnh đạo của sở học chánh đã 
tiếp tục hợp tác trong một đội đặc nhiệm hàng ngày để giải quyết tất cả các vấn đề và mối quan 
tâm xảy ra trong cuộc khủng hoảng này, và để có các giải pháp đổi mới giải quyết vấn đề, làm 
việc tại nhà, khi chúng tôi điều chỉnh theo cách làm việc không thông thường mới lạ này. 
 
Ban Dịch vụ Dinh dưỡng của chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ khó khăn là dựng lên mười lăm 
trung tâm dinh dưỡng trên khắp Portland, bảo đảm bất cứ học sinh nào cần một bữa ăn bổ 
dưỡng hoặc nhớ hương vị của trường học, có thể dễ dàng truy cập chúng. Đến nay, chúng tôi đã 
phân phối hơn 46.000 bữa ăn. Nhờ các nhân viên dinh dưỡng và các người chăm sóc bảo quản 
trường học tận tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn trên khắp thành phố của chúng 
tôi mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 11:00 sáng đến 1:00 chiều. Truy cập 
pps.net/coronavirus để tìm địa điểm gần nhà của mình nhất. 
 
Tôi cũng rất biết ơn các nhân viên chăm sóc bảo quản trường học, những người vẫn luôn bận 
rộn trong thời gian đóng cửa này làm việc chăm chỉ hướng tới mục tiêu làm vệ sinh và lau chùi 
tẩy sạch mọi khuôn viên trường học của chúng tôi. 
 
Là một sở học chánh, chúng tôi là một tổ chức lớn thường duy trì một mức độ các tài liệu hiện 
đang rất cần thiết cho các nhân viên y tế và những người sơ cứu viên ở tuyến đầu. PPS đã tập 
hợp và quyên góp hơn 2.400 mặt nạ N95, và cũng tạo điều kiện cho việc truy cập các vật phẩm 
PPE để quyên góp cho PTA. Mang tinh thần đổi mới, hai trong số các nhà giáo dục Trường Trung 
Học Roosevelt của chúng tôi đã được phép lấy máy in 3D của trường học để làm tấm chắn mặt 
cho các nhân viên y tế. 
 
Chúng tôi cũng đã mở một trong những trường tiểu học và hợp tác với một nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ em để các trẻ em của nhân viên y tế được chăm sóc để họ có thể tiếp tục công 
việc anh hùng cứu người. 
 
Cộng đồng kinh doanh và từ thiện của chúng tôi cũng đã đáp ứng các lời kêu gọi của chúng tôi, 
biết rằng đời sống của nhiều gia đình của chúnh tôi bị bất ổn định. Thông qua quan hệ đối tác 
với tổ chức gây quỹ phi lợi nhuận, The Fund for PPS (Quỹ PPS), những người bạn hảo tâm của 
chúng tôi tại Lyft đã cung cấp các khoản tín dụng đi xe cho các gia đình có nhu cầu để họ có thể 
đi đến bác sĩ hoặc đến cửa hàng tạp hóa. 
 
Và tôi vui mừng thông báo lần đầu tiên hôm nay rằng DoorDash cũng đã đồng ý hợp tác với Quỹ 
PPS để mang các các bữa ăn, thiết bị công nghệ và các tài liệu học tập khác đến nhà các học sinh 
có hệ thống miễn dịch không an toàn hoặc thiếu khả năng vận động thể chất để đến các trung 
tâm dinh dưỡng của chúng tôi. 
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Các doanh nghiệp địa phương cũng đang tiếp cận để hỗ trợ các gia đình của chúng tôi. Những 
nơi như Pizzicato đã hảo tâm tặng pizza cho các gia đình, và vô số nhà hàng địa phương khác đã 
mở cửa và cung cấp các bữa ăn miễn phí cho các học sinh. Xin thành thật cám ơn. 
 
Quỹ PPS đã thành lập một quỹ cứu trợ coronavirus, một quỹ phản ứng nhanh chóng để các gia 
đình được nhận hỗ trợ tài chính trong cuộc khủng hoảng này. Xin vui lòng theo dõi email từ Ban 
PPS Communications với nhiều thông tin hơn về cách các gia đình có thể truy cập vào dịch vụ 
này và các dịch vụ khác có sẵn. 

Nếu quý vị muốn đóng góp để hỗ trợ các học sinh và gia đình của họ trong thời gian này, quý vị 
có thể làm bằng cách nhắn tin chữ GIVE (G - I - V - E) đến 844-334-1540. Quý vị cũng có thể truy 
cập pps.net/coronavirus để tìm liên kết đến nỗ lực của Quỹ cứu trợ coronavirus. 

Tôi từ lâu đã tin tưởng vào quyền cơ bản kết nối internet. Hơn 25 năm trước, tôi là một giáo 
viên trẻ dạy cách công nghệ có thể làm phong phú thêm việc học tập trong lớp. Thực sự, các học 
sinh của tôi và tôi đã được khen thưởng và có cơ hội trình bày với Tổng thống Bill Clinton và Phó 
Tổng thống Al Gore về sức mạnh và tiềm năng của world wide web, lúc đó là một ý niệm mới. 

Vì truy cập Internet đặc biệt quan trọng tại thời điểm này, Quỹ PPS, hợp tác với Văn phòng Công 
nghệ Thông tin của chúng tôi, đang làm việc để cung cấp wifi miễn phí cho bất cứ gia đình nào 
trong Sở Học Chánh Portland cần nó. 

Đội ngũ IT của chúng tôi cũng đang thực hiện nhiệm vụ quy mô là lấy các thiết bị công nghệ để 
bất cứ học sinh nào cần máy tính ở nhà cũng sẽ có được một thiết bị. Phân phối đã bắt đầu vào 
Thứ Ba này và cho đến nay, chúng tôi đã phân phối gần 2.000 máy tính xách tay và dự kiến sẽ 
phân phối thêm vài nghìn. 

Khi tôi đọc số lượng email, các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và diễn đàn phụ 
huynh trực tuyến, tôi nghe thấy quý vị lo lắng như thế nào để cung cấp sự ổn định cho các con 
em của quý vị và bắt đầu đặt lịch trình cho một thói quen thường xuyên để việc học tập xảy ra. 
Xin lưu ý rằng nhóm Giảng Dạy và Học Tập của chúng tôi, hợp tác với các đối tác lao động, đang 
làm việc suốt ngày đêm để phát triển trải nghiệm học từ xa tại nhà, mà chúng tôi gọi tắt là là 
PPS-HD. Cảm giác giống như khoảnh khắc Apollo 13 của thế hệ chúng ta, khi chúng ta mô phỏng 
lại mô hình giáo dục từ một người trong lớp học, đến một người xúc tiến việc học tập ảo ảnh, 
trong nỗ lực duy trì kết nối với các học sinh và làm việc hết sức để cố gắng và khuyến khích cơ 
hội tiếp tục học hỏi từ các nhà giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn của quý vị 
khi chúng tôi chuyển đổi trải nghiệm học tập truyền thống trong một ngôi trường, sang một trải 
nghiệm có thể xảy ra trực tuyến. 

Khi trở về từ kỳ nghỉ xuân, các giáo viên và hiệu trưởng của chúng tôi đã bận rộn làm quen với 
các nền tảng học tập công nghệ khác nhau và các phương cách khác để thu hút học sinh từ xa. 
Xin lưu ý rằng các giáo viên sẽ bắt đầu tiếp cận và kết nối với các học sinh vào Thứ Hai tới, Ngày 
6 Tháng Tư. 

Tôi muốn gửi một lời cảm ơn đặc biệt đến các giáo viên và lãnh đạo trường học tận tâm của 
chúng tôi. Đây là những thời điểm chưa từng có, và không có một chút dè dặt nào, quý vị đang 
khám phá những cách để sát cánh bên các học sinh. Cám ơn quý vị. Quý vị đang thể hiện cho các 
học sinh, gia đình và cộng đồng của chúng ta biết ý nghĩa của khả năng phục hồi, khả năng thích 
ứng và đồng cảm, quan tâm và cởi mở để thay đổi - những đặc điểm của Nhà Giáo Dục Thiết yếu 
của Sở Học Chánh. 
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Chúng tôi biết rằng quá trình chuyển đổi và nỗ lực này sẽ không hoàn hảo. Thực tế là có những 
cản trở và thách thức đáng kể để thay đổi mô hình giảng day của chúng tôi gần như ngay lập tức 
và qua đêm. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin từ chúng tôi về PPS-HD, mô hình học tập từ xa 
tại nhà của chúng tôi. 

 
Giống như quý vị, tôi không bao giờ tưởng tượng chúng ta sẽ ở vị trí này. Tôi rất tự hào về nỗ 
lực tập thể của các giáo viên, giáo viên cố vấn, hiệu trưởng, nhân viên dinh dưỡng, nhân viên 
văn phòng trung ương và lãnh đạo cao cấp của chúng tôi. Cùng nhau, chúng tôi đang tiên phong 
trong một thực tế mới cho giáo dục công cộng ở Portland. 
 
Chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Việc đóng cửa trường kéo dài này có ý nghĩa gì đối với 
các học sinh lớp mười hai? Điều này có ý nghĩa gì đối với các tín chỉ trung học? Còn điểm số và 
đánh giá học tập của học sinh thì sao? Chúng tôi nghe quý vị và giống như quý vị, hồi hộp chờ 
đợi hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục Oregon. Chúng tôi sẽ chia sẻ câu trả lời cho những câu 
hỏi này ngay khi chúng tôi nhận được hướng dẫn này từ tiểu bang. 
 
Trong vòng 10 ngày học, với các giáo viên là các đối tác thiết yếu, đội ngũ giảng dạy và học tập 
của chúng tôi đang tạo ra một hướng dẫn cho các học sinh tiếp cận việc học từ xa. Đây là thí 
nghiệm lớn nhất trong lịch sử giáo dục công cộng trên toàn nước Mỹ. Nó sẽ có các vấn đề và trở 
ngại cùng với các vấn đề công bằng và truy cập. Các nhà giáo dục của PPS đang làm việc theo 
cách tốt nhất của họ để vượt qua thách thức này. 
 
Và khi PPS-HD xuất hiện trực tuyến, tôi vẫn tiếp tục liên lạc với các nhà lãnh đạo địa phương, 
tiểu bang và quốc gia, tiếp tục ủng hộ cho các học sinh và trường học của chúng tôi. 
 
Thật không may, chúng ta biết rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe này cũng sẽ có tác động kinh tế 
đối với Oregon và giáo dục công cộng K-12. Chúng tôi dự đoán rằng dự báo tài chính cho PPS và 
các sở học chánh trên khắp Oregon, có vẻ không tốt. Hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Giáo dục, 
chúng tôi sẽ tiếp tục vận động tài trợ giáo dục công cộng và hợp tác để thông qua qua ngân sách 
cân bằng cho năm tới - mặc dù chúng tôi sẽ có nhiều quyết định khó khăn khi biết chính xác toàn 
bộ tác động tài chính của cuộc khủng hoảng này sẽ có trong hệ thống trường học của chúng tôi. 
Xin lưu ý rằng chúng tôi đã tiến hành các biện pháp cắt giảm chi phí ngay lập tức trong một nỗ 
lực tích cực để bảo tồn các nguồn lực công cộng. Sẽ bàn thêm về chủ đề này sau. 
 
Có một vài điều mà cuộc khủng hoảng này đã biểu lộ cho tôi biết: 
 
Trong những giây phút khủng hoảng và tuyệt vọng, cộng đồng của chúng ta tập hợp lại cho 
nhau. Các nhân viên y tế tuyến đầu của chúng tôi đang hy sinh cuộc sống của họ để chăm sóc 
những người khác cần chăm sóc. Các giáo viên của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để duy trì 
việc học tập liên tục cho các học sinh của chúng tôi khi chúng ở nhà. 
 
Và cho dù quý vị đang quyên góp để hỗ trợ các gia đình, cung cấp bữa ăn cho 50.000 học sinh 
hoặc thậm chí ở nhà để giúp ngăn chặn sự lây lan, quý vị cũng đang làm một phần của mình để 
vượt qua khủng hoảng này. 
 
Chúng ta đã làm được điều này. Tôi biết rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Hãy giữ gìn sức 
khỏe. Cám ơn quý vị. 
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Guadalupe Guerrero 
Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh 
 
 

Các câu hỏi thường gặp về việc học tại nhà của PPS (FAQ) 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/HD_FAQs-04.02.20-Vietnamese.pdf

