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Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Chúng tôi rất vui được cung cấp cho các vận động viên học sinh trong Sở Học Chánh Portland 
một cơ hội tham gia vào các cuộc thi đua thể thao đầu tiên của Portland Interscholastic League 
trong hơn một năm bắt đầu từ tuần tới. 
 
Để chuẩn bị cho mùa thể thao, các hiệu trưởng, giám đốc thể thao, huấn luyện viên và các nhân 
viên hỗ trợ khác của chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem xét hướng dẫn được cung cấp 
bởi thống đốc, Cơ quan Y tế Oregon (OHA) và Hiệp hội Hoạt động Trường học Oregon (OSAA), và 
lập kế hoạch tiến hành các sự kiện thể thao của chúng tôi một cách an toàn. Dựa trên những 
hạn chế restrictions được đặt ra cho các hoạt động liên trường do hậu quả của đại dịch, PPS đã 
xác định rằng chỉ những huấn luyện viên, vận động viên, và nhân viên sự kiện đã được phê 
duyệt mới được phép trực tiếp tham dự các cuộc thi đua. Rất tiếc, chúng tôi không thể cho 
phép khán giả trực tiếp vào xem các cuộc thi đua vào lúc này. 
 
OHA đã cho biết mọi người có thể ngồi trong xe của mình trong bãi đậu xe để xem cuộc thi đua. 
Đối với những người chọn làm như vậy, chúng tôi yêu cầu mọi người luôn ở trong xe của mình 
và không tụ tập bên ngoài xe hoặc dọc theo hàng rào tại địa điểm thi đua. 
 
Chúng tôi biết như vậy sẽ không giống như có bạn bè và gia đình trên khán đài vào mùa xuân 
này. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cung cấp cơ hội này cho các vận động 
viên học sinh, bất kể chúng tôi phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa nào để điều đó xảy 
ra. Nhiều người lo ngại rằng chúng tôi sẽ không thể thực hiện được điều đó trong lúc này. Chúng 
tôi cảm kích sự hỗ trợ và cám ơn các vận động viên, phụ huynh và huấn luyện viên đã giúp 
chúng tôi thực hiện được điều đó. 
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