
 

Việc Làm của PPS để Hỗ Trợ Các Học Sinh và Gia Đình 
Ngày 10 Tháng 9 Năm 2020 
 
Kính gửi các Gia đình PPS, 
 
Với thời gian khó khăn mà tất cả chúng ta đều đã thấy, PPS đặc biệt cam kết để đảm bảo học sinh và gia 
đình của chúng ta được hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau. Nhân viên từ khắp các ban ngành của Sở Học 
Chánh Portland đã cùng nhau họp vào mùa hè này với các ban tổ chức đối tác văn hóa đặc trưng của 
chúng tôi để lập ra một kế hoạch chi tiết nhằm phản ánh các nhu cầu của những người chúng tôi phục 
vụ. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị ngày hôm nay Việc Làm của PPS để Hỗ Trợ Các Học 
Sinh và Gia Đình (PPS Menu of Student and Family Supports). 
 
Các việc làm này đã được đưa ra những gì chúng tôi hiện đang cung cấp cho học sinh và gia đình và 
được các trường học liệt kê ra. Việc làm bao gồm các chi tiết về: 
 

• Hỗ trợ học tập 
• Dịch vụ Kết nối và hỗ trợ về tinh thần & xã hội 
• Hỗ trợ Gia đình các Kết nối và Nguồn lực 
• Hỗ trợ về nền Văn hóa Đặc trưng 

 
Các việc làm sẽ được cập nhật thường xuyên. Hiện đang được dịch và sớm sẽ có ở tất cả các ngôn ngữ 
được PPS hỗ trợ. 
 
Bản in của các việc làm sẽ được phát tại các Trang Dinh dưỡng (Nutrition Sites), và thông qua các đối tác, 
hiệu trưởng và giáo viên của chúng tôi. 
 
Để biết thêm thông tin và các nguồn lực, xin truy cập trang web (PPS Fall 2020 Resources for Families 
webpage). 
 
Cảm ơn quý vị. 
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Fall_RESJ_booklet_09-10-2020.pdf
https://www.pps.net/fall2020meals
https://www.pps.net/familyresources
https://www.pps.net/familyresources

