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Thời Tiết Thay Đổi, Tiếp Tục Học Tập Từ Xa
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Kính gửi các gia đình PPS,
Với thông báo Sở Học Chánh Portland sẽ kéo dài chương trình Học Tập Toàn Diên Từ Xa Toàn cho ít nhất
đến Ngày 28 Tháng 1, chúng tôi muốn thông báo cho quý vị biết về những thay đổi sắp tới về dịch vụ
phân phối bữa ăn khi chúng tôi thích nghi với thời tiết lạnh hơn và ngày ngắn hơn.
Chúng tôi sẽ tạm dừng phân phối bữa ăn tại các trường Clarendon, Sacajawea và Trường Trung Cấp
Harriet Tubman vì ít người tham gia. Ngày cuối cùng của dịch vụ phân phối bữa ăn tại ba địa điểm này sẽ
là Thứ Sáu, Ngày 30 Tháng 10. Các gia đình đã từng đến nhận bữa ăn tại các địa điểm này được khuyến
khích đến một trong các địa điểm phân phối bữa ăn PPS khác gần đó hoặc yêu cầu giao bữa ăn tận nhà.
Bắt đầu từ Ngày 2 Tháng 11, các địa điểm phân phối thức ăn của chúng tôi sẽ mở từ 3 đến 4:30 chiều
mỗi Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần. Một số trường có thể thay đổi chỗ phân phát thức ăn trong
khuôn viên trường để giúp nhân viên luôn khô ráo và dễ nhìn thấy. Để xem danh sách đầy đủ các địa
điểm phân phối bữa ăn, xin truy cập trang web Nutrition Sites During Distance Learning website.
Cuối cùng, chúng tôi đang mở lại dịch vụ giao bữa ăn tận nhà, một dịch vụ dành cho các gia đình PPS
không ở gần địa điểm phân phát bữa ăn hoặc cần hỗ trợ tiếp cận bữa ăn. Để yêu cầu dịch vụ giao bữa
ăn, xin điền vào đơn yêu cầu complete the request form. Chúng tôi tiếp tục đánh giá năng lực của cả hai
Ban Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Vận Chuyển và sẽ cho quý vị biết thông tin cập nhật khi chúng tôi có thay đổi
đối với các dịch vụ.
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì về dịch vụ phân phối bữa ăn của chúng tôi, xin liên lạc với chúng tôi tại
nutritionservices@pps.net. Cám ơn quý vị!
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