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Chúng tôi đang chờ hướng dẫn từ Bộ Giáo Dục ODE 
cho các học sinh lớp mười hai  
 
Kính gửi các gia đình học sinh lớp mười hai trong PPS, 
 
Đây là một thời điểm chưa từng có trong cộng đồng của chúng ta, với tình trạng sức khỏe cộng 
đồng COVID-19 khiến tất cả chúng ta thay đổi cuộc sống hàng ngày một cách đáng kể. Chúng tôi 
biết rằng những thay đổi này và sự gián đoạn lịch trình trường học của chúng tôi đã gây ra sự 
bối rối, căng thẳng và lo lắng cho các học sinh và gia đình trên toàn sở học chánh. Đối với các 
học sinh lớp mười hai, những người đúng ra nên vui thích với những tuần cuối cùng của sự 
nghiệp học tập trong PPS, nhưng đây lại là thời điểm bất ổn. 
 
Chúng tôi muốn cho quý vị biết rằng chúng tôi mong đợi sự hướng dẫn sắp đến từ Bộ Giáo 
dục Oregon, trả lời các thắc mắc bao gồm các đòi hỏi tốt nghiệp cho các học sinh tốt nghiệp 
trung học năm 2020. Ngay khi nhận được hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các học 
sinh, gia đình và trường học. Xin nhắc lại, quý vị luôn có thể tìm thấy thông tin mới nhất của PPS 
liên quan đến COVID-19 tại pps.net/coronavirus. 
 
Trong khi đó, các giáo viên đang tham gia đào tạo chuyên nghiệp trong tuần này để chuẩn bị cho 
việc bắt đầu chương trình học tập từ xa tại nhà vào tuần tới. Chúng tôi sẽ có nhiều thông tin hơn 
để chia sẻ với quý vị vào Thứ Sáu. 
 
Thay mặt cho tất cả các lãnh đạo của Sở Học Chánh Portland, cám ơn sự linh hoạt và thông cảm 
của quý vị khi chúng tôi đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này. Chúng tôi sẽ liên 
lạc với quý vị ngay khi nghe tin tức từ ODE. 
 
Trân trọng, 
 
Luis Valentino 
Tổng Giám Đốc Học Thuật 
 
 
 

https://www.pps.net/coronavirus

