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Hội Đồng Giáo Dục PPS Sẽ Xem Xét Để Ngày 31 
Tháng 1 Thành Một Ngày Làm Việc Môi Trường Học 
Đường- Học Sinh Không Đi Học. 
Kính gửi Cộng đồng PPS, 

Hội đồng Giáo dục PPS sẽ xem xét giải pháp trong cuộc họp sắp tới để biến Thứ Hai, Ngày 31 
Tháng Giêng trở thành một ngày làm việc môi trường học đường cho nhân viên nhà trường, 
không có lớp học nào được tổ chức cho học sinh. 

Nếu hội đồng nhà trường chấp thuận đề nghị này từ ban lãnh đạo PPS, thì ngày này sẽ thay đổi 
từ một ngày học bình thường với học sinh thành một ngày làm việc hợp tác và lập kế hoạch của 
nhân viên. Điều này sẽ cho phép các trường học tiếp tục làm việc với kế hoạch môi trường 
trường học trong khuôn viên trường của họ và thực hành hướng dẫn giảng dạy để hỗ trợ các 
nhu cầu của học sinh. 

Ngày lập kế hoạch về môi trường học đường sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên của học kỳ thứ hai cho 
năm học 2021-22. Thứ Sáu, Ngày 28 tháng Giêng là ngày lập kế hoạch và đánh giá xếp loại cuối 
học kỳ, đã được lên lịch sẵn. Học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp vào Ngày 1 Tháng Hai. 

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để biểu quyết về giải pháp này vào thứ Ba, 
Ngày 18 Tháng 1, lúc 4:45 chiều, trước khi bắt đầu theo lịch trình của Hội đồng quản trị đưa ra. 
Nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến, vui lòng gửi email tới PublicComment@pps.net hoặc gọi cho 
Văn phòng Hội đồng Quản trị số 503-916-3741. Một cuộc họp được truyền trực tiếp trên trang 
mạng PPS YouTube page 

 

 

 

 

mailto:PublicComment@pps.net
https://www.youtube.com/user/ppscomms/live

