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Cập nhật lịch trình cho các địa điểm phân phối máy 
tính 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục phân phối máy tính vào Thứ Hai, Ngày 13 Tháng Tư. Các nhân viên PPS đã 
dành hai ngày qua để thu thập, lau chùi tẩy sạch và đóng gói nhiều máy tính hơn cho các học 
sinh. Những nỗ lực đó sẽ tiếp tục trong suốt tuần tới và chúng tôi hy vọng sẽ có đủ máy tính cho 
tất cả học sinh hiện không có máy tính ở nhà. 
 
Chúng tôi đã sắp xếp lại quá trình cho có hiệu quả hơn tại các địa điểm phân phối của chúng tôi 
trong tuần tới. Để bảo đảm việc phân phối máy tính xảy ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn, chúng 
tôi yêu cầu các gia đình vẫn cần máy tính để học trực tuyến online learning tuân theo các lịch 
trình cập nhật sau: 
 

o Các gia đình có họ bắt đầu bằng A-M có thể tới Thứ Hai Ngày 13 Tháng Tư để nhận máy 
tính cho mượn. 

o Các gia đình có họ bắt đầu bằng N-Z có thể tới Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Tư để nhận máy 
tính cho mượn. 

o Tất cả các gia đình không tới hai ngày đó được có thể tới từ Thứ Tư đến Thứ Sáu để 
nhận máy tính cho mượn. 

 
Các địa điểm phân phối sẽ mở cửa từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều: 

o Văn Phòng Chính Sở Học Chánh Portland - 501 N Dixon St 
o Trường Trung Học Roosevelt - 6941 N Central St 
o Trường Trung Học Franklin - 5405 SE Woodward St 
o Trường Trung Học Jefferson - 5210 N Kerby Ave 

 
Để mượn máy tính, học sinh nên mang theo thẻ học sinh hoặc số ID học sinh của mình. 
 
Đến nay, chúng tôi đã có thể cho các học sinh mượn hơn 6.000 máy tính. Sức khỏe và sự an toàn 
của các nhân viên, học sinh và cộng đồng là ưu tiên số một của chúng tôi, vì vậy PPS đang tuân 
theo hướng dẫn của CDC về nguyên tắc cách ly xã hội tại các địa điểm phân phối của chúng tôi. 
Vì sức khỏe và sự an toàn của mọi người, chúng tôi yêu cầu: 
 

o Nếu quý vị lái xe: xin vui lòng ở trong xe khi đến địa điểm phân phối. Nhóm của chúng 
tôi sẽ mang máy tính đến xe của quý vị. 

o Nếu quý vị đi bộ hoặc dùng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi nhờ xe 
(rideshare): xin vui lòng tôn trọng quy tắc cách ly khoảng cách sáu feet. Chúng tôi sẽ có 
một hàng để đứng chờ phân phát. 

o Xin vui lòng cân nhắc việc đeo mặt che theo hướng dẫn của CDC hiện tại CDC guidelines. 
 
Chúng tôi rất biết ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của  quý vị và mong muốn được phân phối 
nhiều máy tính hơn vào tuần tới. 

https://www.pps.net/hd
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

