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PPS Có Nên Yêu Cầu Tất Cả Học Sinh Từ 12 Tuổi Trở Lên 
Phải Được Chích Ngừa COVID-19 Hay Không? Hãy Tham 
Gia Cùng Với Chúng Tôi Để Chia Sẻ Suy Nghĩ Của Quý Vị 

Kính gửi các gia đình và học sinh, 

Portland Public Schools đang cân nhắc ảnh hưởng của việc yêu cầu tất cả học sinh từ 12 tuổi trở 
lên phải được chích ngừa COVID-19. 

Vào Ngày 28 Tháng 9, Hội Đồng Giáo Dục PPS đã nghe các chuyên gia y tế công cộng và bác sĩ nhi 
khoa nói về sự việc có thể xảy ra và hậu quả của việc yêu cầu chích ngừa COVID-19, để đi học. 
Chúng tôi mong muốn quý vị xem cuộc thảo luận tại đây và đọc bản báo cáo từ nhân viên chúng 
tôi nhằm nêu bật các lĩnh vực quan trọng trong chủ đề này.   

Để tiếp tục cân nhắc về quyết định quan trọng này, chúng tôi muốn nghe sự phản hồi từ quý vị - 
các gia đình và học sinh PPS. Hãy tham gia cùng chúng tôi để dự một trong ba buổi họp dưới đây 
nhằm nói lên suy nghĩ của quý vị về chủ đề này: 

● Thứ Ba, Ngày 19 Tháng 10 (Trực tuyến): Gia đình và Học sinh 
● Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 10 (Trực tuyến): Học sinh cấp 2 và cấp 3 của PPS 
● Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 10: Gia đình và Học sinh (tiếng Tây Ban Nha) |Địa điểm 

trường   

Chúng tôi sẽ có thêm thông tin vào tuần tới. 
 
Nếu quý vị không thể chia sẻ suy nghĩ của mình trong buổi họp, chúng tôi khuyến khích quý vị  
viết bình luận công khai về chủ đề này gửi qua nền tảng dịch vụ khách hàng Let’s Talk của chúng 
tôi. 
 
Cám ơn quý vị. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK3ljlytLlM
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/StudentVaccinationRequirement.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/StudentVaccinationRequirement.pdf
https://www.pps.net/contact
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