George, Harriet Tubman, và Kellogg Duy Trì Mô
Hình Học Tập Từ Xa Tạm Thời Cho Đến Ngày 01
Tháng 2
Kính gửi cộng đồng Trường,
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của ban lãnh đạo trường học của con em quý vị,
chúng tôi sẽ kéo dài mô hình học tập từ xa tạm thời cho cho đến Thứ Ba, ngày 1 tháng Hai cho
ba trường trung học cơ sở sau: George, Harriet Tubman, và Kellogg. Mặc dù chúng tôi công
nhận và muốn mọi học sinh được ở trong môi trường học tập trực tiếp, nhưng chúng tôi đã đưa
ra quyết định này để ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của các học sinh và nhân viên, cũng như để
bảo đảm để đảm bảo tốt hơn cho việc học liên tục. Chúng tôi tiếp tục thấy một số lượng lớn các
trường hợp dương tính COVID-19 trong cộng đồng, và tin rằng tuần bổ sung này trong chương
trình học tập từ xa tạm thời sẽ hỗ trợ ba trường học của chúng tôi.
Chương trình học tập từ xa tạm thời sẽ kết thúc vào thứ Năm, ngày 27 tháng 1. Chúng tôi sẽ
chào đón tất cả nhân viên và học sinh trở lại trường học để học trực tiếp vào thứ Ba, ngày 1
tháng Hai để bắt đầu quý thứ ba.
Nhắc nhở: Thứ Sáu, ngày 28 tháng Giêng và thứ Hai, ngày 31 tháng Giêng là ngày lập kế hoạch
phát triển nghề nghiệp và giáo dục, không có lớp học cho học sinh.
Trong thời gian học tập từ xa tạm thời, một số cơ hội có giới hạn hỗ trợ học sinh trực tiếp và các
hoạt động ngoại khóa sẽ xảy ra trong khuôn viên trường. Hiệu trưởng trường học của quý vị sẽ
chia sẻ thêm chi tiết về các hoạt động hạn chế trong các trường này với cộng đồng của quý vị.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn trưa để học sinh đến lấy hàng ngày.
Năm nay, học sinh đã được cấp một Chromebook PPS. Nếu con em của quý vị cần một thiết bị
và/hoặc điểm truy cập internet, xin vui lòng liên lạc với trường học của con em quý vị để được
cấp một thiết bị. Nếu quý vị cần liên lạc với ban hỗ trợ kỹ thuật, quý vị có thể gửi email tới
support@pps.net hoặc gọi đến đường dây hỗ trợ của chúng tôi theo số 503-916-3375.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với trường của quý vị.
Cám ơn quý vị rất nhiều cho sự thông cảm và kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi giải quyết
những thử thách hiện tại đối với các học sinh và nhân viên trong Sở Học Chánh Portland.
Margaret Calvert
Giám Đốc Khu Vực Học Chánh, Sở Học Chánh Portland
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