
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Học sinh sẽ trở lại lớp học trực tiếp vào đầu tuần 
tới 
Cộng đồng thân mến, 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo với quý vị rằng trường học của bạn sẽ trở lại các lớp học trực 
tiếp vào đầu tuần tới. Chúng tôi nhận biết rằng việc đóng cửa khuôn viên nhà trường và chuyển 
sang tạm thời học trực tuyến trên mạng đã tạo ra những khó khăn cho các gia đình, nhưng sự 
gia tăng đáng kể về việc vắng mặt của các nhân viên và học sinh do biến thể Omicron của COVID-
19 gây ra đã khiến việc giữ cho khuôn viên nhà trường mở cửa được an toàn trở nên quá khó 
khăn. 

Nhân viên nhà trường rất vui mừng được chào đón các em học sinh trở lại với lịch học bình 
thường. Vui lòng xem biểu đồ bên dưới để biết thông tin cụ thể về lịch trình của học sinh. Xin vui 
lòng xem các thông tin liên lạc cụ thể từ nhóm nhà trường về việc chào đón các em học sinh trở 
lại lớp học và các hoạt động khác của nhà trường.  

 

Trường học khai giảng vào Thứ Hai, ngày 24 tháng Giêng 

Ngôi trường Lịch trình Khởi đầu Chấm 
dứt 

Roosevelt  Tất cả các ngày trong kỳ (tất cả 8 lớp học) 8 giờ 30 phút 
sáng 

3:30 
chiều 

Ockley Green  Lịch trình Thứ Hai “Ngày Rồng” 8 giờ 45 phút 
sáng 

3:45 
chiều 

Faubion  Lịch trình thường xuyên 8 giờ 45 phút 
sáng 

3:15 
chiều 

Franklin  Lịch trình "A" 8 giờ 30 phút 
sáng 

3:25 
chiều 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=149&ModuleInstanceID=11396&PageModuleInstanceID=14314&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=175364&PageID=399
https://www.pps.net/domain/4467
https://www.pps.net/Domain/4524
https://drive.google.com/file/d/1EfFUF7nj1J2iYIWaJFe-smXUWy2xCpdV/view
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Alliance - Meek Lịch trình Hướng dẫn / Bắt đầu muộn Thứ 
Hai 

9 giờ 40 phút 
sáng 

3:30 
chiều 

Trường học khai giảng vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Giêng 

Alliance - 
Kenton  

Lịch trình Thứ Ba Thông thường 

 

Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành năm học với các lớp học trực tiếp tại trường học, việc này 
đã được chứng minh là một phần quan trọng không chỉ cho khả năng học tập của học sinh, mà 
còn cả cho sức khỏe tinh thần và việc giao tiếp cảm xúc-xã hội của các em. Dưới đây là những gì 
mà quý vị và gia đình có thể làm để giúp duy trì các lớp học trực tiếp: 

• Hãy chắc chắn rằng con em học sinh của quý vị có khẩu trang vừa vặn, phù hợp. Xin vui 
lòng xem trang mạng thông báo các thông tin về khẩu trang gần đây của chúng tôi. 

• Đưa tất cả mọi người đủ điều kiện (từ 5 tuổi trở lên) trong gia đình quý vị tiêm chủng 
ngừa và mũi tăng cường để chống lại COVID-19. Sử dụng trang mạng tìm hiểu về nơi 
chích ngừa vắc-xin và xét nghiệm của các Cơ quan Y tế Oregon. 

• Theo dõi con em học sinh của quý vị về các triệu chứng của COVID-19 và giữ các em ở 
nhà nếu các em có biểu hiện nào về các triệu chứng này. 

 Lưu ý cuối cùng: Khi chúng tôi chuyển một số trường học sang học tạm thời học trực tuyến trên 
mạng, chúng tôi biết rằng một số gia đình không biết về các tin tức. Chúng tôi khuyên quý vị nên 
cập nhật thông tin liên lạc của quý vị thông qua trang mạng ParentVue hoặc bằng cách liên lạc 
với văn phòng trường học của quý vị. Chúng tôi cũng khuyên quý vị nên tham gia phương thức 
nhận tin nhắn từ học khu bằng cách nhắn tin YES đến số 68453. 

 Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi, ý kiến hoặc mối quan tâm nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi 
qua trang mạng Let's Talk.  Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng ta cùng 
nhau hướng tới những thời điểm khó khăn này, như một cộng đồng. 

 Margaret Calvert 
Esther Omogbehin 
Giám Đốc Khu Vực, Sở Học Chánh Portland 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=14&DomainID=89&PageID=279&ModuleInstanceID=9747&PageModuleInstanceID=12090&ViewID=bbbc42ab-0a71-4a83-8dff-5df4db485d0b&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=14&DomainID=89&PageID=279&ModuleInstanceID=9747&PageModuleInstanceID=12090&ViewID=bbbc42ab-0a71-4a83-8dff-5df4db485d0b&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/domain/4083
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=175181&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator?lang=en
https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator?lang=en
https://docs.google.com/document/d/1otmgEuC4l_2hnBuDriTLWHJ4xIroVKgW1wE1Z8avqjE/edit
https://parent-portland.cascadetech.org/portland/PXP2_Login.aspx
https://www.pps.net/contact

