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Đón xem bản Tin “Pulse” PPS cuối cùng của 2017-18 

Đây sẽ là bản tin “Pulse” PPS cuối cùng của niên học 2017-18.  Lần đầu tiên chúng tôi đã xuất 

bản tin tức hàng tuần của khu học chánh (đôi khi có tuần không xuất bản) và gởi các bản tin qua 

email. Dưới đây là chi tiết của những con số: 

 77,600: địa chỉ email mà chúng tôi gửi mỗi ấn bản – 70,000 cho gia đình và 7,600 cho 

nhân viên của khu học chánh 

 35: ấn bản mà chúng tôi đã xuất bản 

 300: câu chuyện được chúng tôi sản xuất, qua văn bản hoặc video 

 18: Video về “Tiếng Nói” của học sinh PPS nói lên những suy nghĩ của họ 

 29: cựu học sinh PPS được chúng tôi đề cặp trong “Gương Thành Công” 

 50: trường học đã được nhấn mạnh qua ít nhất một câu chuyện 

 5: ngôn ngữ mà chúng tôi dùng để dịch cho mỗi ấn bản là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, 

tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Somali 

Bước sang mùa hè, chúng tôi đã bàn về ý kiến cho bản tin Pulse 2018-19. Chúng tôi đang xem 

xét cách thay đổi về hình thức và việc xuất bản thường xuyên trong lúc chúng tôi đang giải quyết 

những thay đổi trong bộ phận của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được nghe ý kiến của quí vị. 

Bản tin Pulse nên được sản xuất trong bao lâu một lần? loại tin tức nào quí vị muốn đọc hoặc 

xem? Quí vị có thích những câu chuyện tích cực đề cặp về những thành tựu của học sinh và 

nhân viên? Hay quí vị thích những câu chuyện với nhiều chi tiết? Quí vị muốn đọc về những chủ 

đề gì? 

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quí vị. Xin gởi email cho chúng tôi theo địa chỉ ltrapp@pps.net. 

Cám ơn về sự giúp đỡ và hợp tác của quí vị trong việc thu thập các câu chuyện trong năm nay và 

để đọc. Chúc quí vị một mùa hè vui tươi! 

Nhân viên, Communications and Public Engagement của PPS 
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