Các gia đình PPS có thể nhận quần áo miễn phí cho
học sinh từ Trung tâm Quần áo PTA
Khi nhiệt độ giảm xuống lúc mùa đông gần tới, nhu cầu cần quần áo ấm tăng lên. Trong Sở học
chánh Portland, các gia đình cần giúp đỡ để có được quần áo và các nhu yếu phẩm khác có thể
đến một chương trình đã được thành lập lâu năm.
Trung tâm Quần áo PTA đã giúp đỡ các gia đình PPS từ năm 1964. Chương trình này được điều
hành hoàn toàn bởi các tình nguyện viên và phục vụ hơn 1.500 học sinh mỗi năm. Nếu quý vị
biết bất kỳ học sinh PPS nào cần quần áo phù hợp với lứa tuổi, vui lòng giới thiệu gia đình của họ
đến Trung tâm.




Địa điểm: Phòng C-56 tại khuôn viên Trường Trung Học Marshall (3901 SE 91st Ave.)
Ngày giờ: Thứ Hai và Thứ Năm vào các ngày học, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều, Tháng
Chín đến Tháng Tư
Làm cách nào bắt đầu: Lấy đơn tại trường của con em quý vị

Hoàn toàn miễn phí, các học sinh PK-12 trong PPS có thể nhận được quần, áo, áo len, giày, vớ,
đồ lót, áo khoác, đồ vệ sinh cá nhân và đồ dùng vệ sinh cá nhân mới hoặc còn mới. Các học sinh
có thể đến trung tâm hai lần mỗi năm học - một lần trước khi nghỉ mùa đông, một lần sau đó.
Các gia đình của học sinh K-8 muốn sử dụng dịch vụ có thể lấy một mẫu đơn tại văn phòng
trường học hoặc cố vấn của con em họ (mẫu đơn giúp xác nhận học sinh đi học PPS), và phụ
huynh hoặc người giám hộ cần đi cùng con em khi họ đến trung tâm quần áo. Các học sinh trung
học có thể tự đi một mình, nhưng cần điền đơn.
Trung tâm Quần áo có thể phục vụ 60 người mỗi ngày và khách hàng được yêu cầu xếp hàng
ngoài trung tâm và được gọi theo số thứ tự. Một khi ở bên trong kho, học sinh được phát ba bộ
đồ lót và ba đôi vớ, một chiếc quần, một đôi giày, một áo khoác và hai áo sơ mi mới. Sau khi các
học sinh có các thứ này, các em có thể đến khu vực quần áo cũ để chọn thêm các món khác.
Trường học cho phép học sinh nghỉ học để đến kho quần áo.
Cách quý vị có thể giúp đỡ: Trung tâm Quần áo cần quần áo mới và quần áo cũ nhưng còn mới,
từ cỡ 4T đến 4X, có thể mặc ngay lập tức và không cần giặt. Quần áo có thể được tặng tại bất kỳ
trường PPS nào; xin vui lòng bỏ trong túi có dán nhãn rõ ràng “PTA Clothing Center.” Trung tâm
luôn cần vớ và đồ lót mới, và sẽ sớm cần găng tay, mũ đan và các quần áo cho thời tiết lạnh.
“Ngay bây giờ, chúng tôi rất cần các áo khoác thời tiết lạnh cho thanh thiếu niên.” Cô Sharon
Meigh-Chang, Giám đốc Trung tâm Quần áo PTA cho biết.
Trung tâm cũng cần các tình nguyện viên có thể giúp đỡ từ 9:30 sáng đến 1 giờ chiều. Để tìm
hiểu thêm, xin liên lạc cô Meigh-Chang theo số 503-293-0783 hoặc
ptaclothingcenter@comcast.net.
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