Thông tin cập nhật về các dịch vụ và chương trình
mùa hè cho các học sinh
Kính gửi cộng đồng PPS,
Khi năm học 2019-20 gần kết thúc, chúng tôi muốn cập nhật cho quý vị biết về các dịch vụ và cơ
hội học tập mà chúng tôi mong muốn cung cấp vào mùa hè này khi chúng tôi tiếp tục điều chỉnh
theo bối cảnh luôn thay đổi trong đại dịch coronavirus.
Các bữa ăn cho học sinh
Chúng tôi vui mừng thông báo dịch vụ bữa ăn chúng tôi đã cung cấp cho các học sinh kể từ khi
trường học đóng cửa vào Ngày 16 Tháng 3 sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè. Mặc dù chúng tôi sẽ
mất hai địa điểm phân phát thức ăn vì việc xây cất trường học, chúng tôi đang thêm một địa
điểm mới để có tổng số 14 trường học nơi các học sinh có thể nhận bữa ăn sáng và bữa ăn trưa
từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 11:30 giờ sáng đến 1 giờ chiều.
PPS cũng đang hợp tác một lần nữa với Nha Công viên & Giải trí Portland để cung cấp bữa ăn tại
13 công viên bổ sung trên toàn thành phố bắt đầu từ Ngày 22 Tháng Sáu.
●

Xem địa điểm và thời gian phân phát bữa ăn của PPS và Công viên (See PPS and Parks
meal sites and times)

Các cơ hội học hè
Các nhóm của chúng tôi đang tạo các cơ hội học tập cho tất cả học sinh và gia đình trong suốt
mùa hè. Các học sinh và gia đình sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào các bài học tập trực tuyến
bao gồm các hoạt động trong nghệ thuật ngôn ngữ, toán học và các lĩnh vực phong phú khác.
Các bài học tập PPS có thể được tìm thấy tại pps.net/student.
Ngoài ra, khoa Nhân Văn của chúng tôi đang tổ chức Thử Thách Đọc Viết Mùa Hè, nơi các học
sinh cấp lớp K-8 có thể tham gia các thử thách học tập hàng tuần để có cơ hội nhận sách, thẻ
quà tặng và thẻ vào cửa miễn phí tại các điểm tham quan hấp dẫn ở địa phương như OMSI.
Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại trang 2020 Summer Fun page.
Các tài nguyên học tập có mục tiêu
Ưu tiên chính của PPS là tái thu hút học sinh trong mùa hè với các cơ hội học tập vững mạnh và
mang đến cho các học sinh, đặc biệt là ở các cộng đồng thiếu được phục vụ chu đáo, cơ hội kết
nối lại với trường học và bắt kịp các kỹ năng học thuật nòng cốt như đọc, viết và toán.
Bộ phận Giảng dạy và Cộng đồng Trường học đang tập trung các nỗ lực chương trình mùa hè
trong các lĩnh vực sau:
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.
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Học Hè Cải Tiến Trường Học ở tám trường có nhu cầu cao: Boise-Eliot/Humboldt, César
Chávez, Lent, Rigler, Rosa park, Scott, Sitton, Dr. Martin Luther King Jr. (trực tiếp & trên
mạng)
Học Giả Mùa Hè cho các học sinh trung học (trên mạng)
Các chương trình hè của các trường PPS Không Theo Truyền Thống
Năm Học Kéo Dài cho các học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt (trên
mạng)
Chương trình Giáo Dục Migrant (trên mạng)
Chương trình mùa hè Head Start tập trung vào các học sinh chuyển lên mẫu giáo, bao
gồm các học sinh khuyết tật (trực tiếp)
Học Viện Nghệ Thuật dành cho các học sinh trung học cấp hai ở các cộng đồng không
được phục vụ chu đáo (trực tiếp & trên mạng)
Trại Toán Học & Thể Thao dành cho các nam học sinh da màu (trực tiếp)
Hội Thảo Công Lý Khí Hậu cho các học sinh trung học (trên mạng)

Xin lưu ý rằng sự lập trình của chúng tôi dựa trên hướng dẫn của Bộ Giáo Dục Oregon và Cơ
Quan Y Tế Oregon, và các chương trình này sẽ được cung cấp trên mạng hoặc, trong một số
trường hợp, với sự giảng dạy trực tiếp trong lớp học có giới hạn. Đối với các chương trình trực
tiếp có giới hạn, chúng tôi sẽ tạo ra một kế hoạch an toàn dựa trên hướng dẫn của ODE.
Năm học 2019-20 là một thử thách không giống như bất cứ thử thách nào gần đây đối với tất cả
chúng ta. Khi chúng tôi chào tạm biệt các học sinh tốt nghiệp trung học, chúng tôi mong muốn
tiếp tục phục vụ, với khả năng tốt nhất của chúng tôi, các học sinh trở lại và các học sinh mới và
mong chờ những ngày tươi sáng hơn ở phía trước.
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