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Cập Nhật: Lập Kế Hoạch Mùa Thu 2020 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Chúng tôi hy vọng quý vị đang có một kỳ nghỉ hè an toàn và lành mạnh. Cám ơn quý vị đã chia sẻ 
ý kiến phản hồi trong cuộc khảo sát ý kiến về việc mở cửa trường lại mà chúng tôi mới gửi cho 
quý vị. Mặc dù vẫn còn nhiều chi tiết để hoàn thành, chúng tôi muốn cập nhật cho quý vị biết về 
những nỗ lực của chúng tôi để bảo đảm sự khởi đầu lành mạnh cho năm học 2020-21. 
 
Lưu ý, chúng tôi đang căn cứ tất cả các quyết định của chúng tôi trong công bằng chủng tộc và 
công bằng xã hội và tuân theo các nguyên tắc hướng dẫn này khi chúng tôi thực hiện quá trình 
này: 
 

• Bảo đảm sức khỏe và sự lành mạnh của các nhân viên, học sinh và trường học của chúng 
tôi. 

• Chuyển đổi giáo trình và sự giảng dạy, và cung cấp môi trường học tập sáng tạo để bảo 
đảm sự giảng dạy nòng cốt vững mạnh để cung cấp các kinh nghiệm và cơ hội đòi hỏi 
nhận thức cho tất cả học sinh để họ xây dựng kiến thức, kỹ năng và tâm tính một cách 
thành công được phản ánh trong Hình Tượng Học Sinh Tốt Nghiệp PPS. 

• Nuôi dưỡng các kết nối và mối quan hệ trong các ngôi trường và với cộng đồng rộng lớn 
của chúng tôi. 

 
Chúng tôi sẽ có nhiều thông tin chi tiết và thông tin cơ bản để chia sẻ với quý vị vào tuần tới, 
nhưng sau đây là những gì chúng tôi đang tập trung vào khi chúng tôi hoàn thành kế hoạch cho 
mùa thu 2020: 
 

• Ưu tiên các học sinh Da Đen và Người Mỹ Bản Địa, tuân theo Lý Thuyết Hành Động của 
chúng tôi và gắn kết với các nhóm người bị ảnh hưởng quá mức bởi đại dịch. 

• Ưu tiên các học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và tập trung vào các nhu cầu và 
đòi hỏi sức khỏe của học sinh. 

• Tuân theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục Oregon và tôn trọng triệt để các tiêu chuẩn y tế 
công cộng để đáp ứng với COVID-19. 

• Tập trung vào việc kết nối với các học sinh để truy cập các nhu cầu cơ bản, bao gồm các 
bữa ăn, máy tính, hỗ trợ cảm xúc xã hội và truy cập internet. 

• Làm việc với các đối tác nghiệp đoàn của chúng tôi để thảo luận, xác định và quyết định 
những cách tốt nhất để chuẩn bị và đào tạo cho một năm học bất thường. 

• Cam kết cung cấp trải nghiệm học tập tốt nhất có thể được cho các học sinh, bất kể mô 
hình giảng dạy học tập. 

• Tiếp tục lập kế hoạch vận chuyển, dịch vụ bảo quản trường học và nhiều dịch vụ hoạt 
động khác rất cần thiết cho các trường học và học sinh của chúng tôi để đáp ứng các 
nguyên tắc yêu cầu cách ly và làm vệ sinh. 

 
Cám ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị.  Chúng tôi mong được chia sẻ nhiều hơn với quý 
vị vào tuần tới khi chúng tôi hoàn thành kế hoạch cho mùa thu năm 2020. Chúng tôi chúc quý vị 
Ngày Lễ Độc Lập cuối tuần an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. 
 


