PPS: Cập nhật ngày đóng cửa trường đầu tiên
Kính gửi các gia đình và nhân viên PPS,
Chúng tôi công nhận các trường học của chúng tôi là các trung tâm quan trọng của cộng đồng.
Từ khi chúng tôi bắt đầu cân nhắc tình trạng có thể phải đóng cửa các trường học, trọng tâm
chính là bảo đảm chúng tôi vẫn có thể cung cấp các bữa ăn cho học sinh. Nhóm Dịch vụ Dinh
dưỡng không bao giờ do dự trong việc sẵn sàng phục vụ, bởi vì họ cảm thấy vững tin về nhiệm
vụ của mình. Và bây giờ, trong thời điểm chưa từng thấy với nhiều hoang mang và lo lắng cho
nhiều người, các nhân viên đang cung cấp sự chăm sóc bằng cách bảo đảm các học sinh được
cho ăn.
Sáng nay tôi đã có cơ hội để cám ơn nhiều nhân viên Dịch vụ Dinh dưỡng, và trước đó cám ơn
các quản lý nhóm chăm sóc bảo quản trường học của chúng tôi. Cả hai nhóm nhân viên sẽ là các
nhân viên trước nhất của chúng tôi trong cách chúng tôi đối phó với tình trạng coronavirus
COVID-19 trong những tuần tới. Chúng tôi rất biết ơn sự tận tâm và phục vụ của họ tại thời điểm
quan trọng này.
Trong khi hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ xuân kéo dài, các đội chăm sóc bảo quản trường
học của chúng tôi đang tiếp tục chú ý chi tiết đến các cơ sở trường học. Tôi biết ơn sự tập trung
và chú ý của họ vào việc giảm thiểu sự lây lan của virus, qua công việc tăng cường lau chùi tẩy
sạch mà họ đã mất rất nhiều thời gian và năng lượng. Trong một ngày học thông thường, những
nhân viên chăm sóc bảo quản trường học đã bận rộn để duy trì môi trường học tập sạch sẽ cho
các học sinh và giáo viên. Tôi rất biết ơn những nhân viên chăm sóc trường học cũng thể hiện
thêm mức độ tận tâm và chú ý. Chúng tôi cảm kích vai trò trực tiếp của họ trong việc xúc tiến sự
an toàn và sức khỏe của các học sinh và nhân viên, đây là trách nhiệm quan trọng nhất của
chúng tôi.
Chúng tôi có một số nhóm cũng đang làm việc để cung cấp một loạt các tài nguyên để hỗ trợ các
học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học kéo dài. Chúng tôi liên tục cập nhật trang web
để mở rộng nội dung số và bài học dành cho các học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã đăng thông tin
hiện thời liên quan đến các bữa ăn và các dịch vụ y tế có sẵn. Xin vui lòng thường xuyên kiểm tra
trang web pps.net/coronavirus.
Cuối cùng, xin vui lòng thực hiện mọi nỗ lực để làm theo các hướng dẫn liên quan đến sức khỏe
được công bố như rửa tay thường xuyên và xa cách xã hội. Trong cuộc khủng hoảng sức khỏe
này, các học sinh không nên tụ tập với các nhóm người hoặc bạn bè vào thời điểm này. Chúng ta
vẫn có thời gian là một cộng đồng để làm chậm sự lây lan của coronavirus.
Chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng thấy, nhưng xin biết rằng PPS, phối hợp với chính
quyền địa phương và tiểu bang, đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ cộng đồng rộng lớn của chúng
ta khi thực sự cuộc khủng hoảng chưa từng có này tiếp tục phát triển.
Trân trọng,
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