
 
 
 
Ngày 10 tháng 4 năm 2020 
  
 
Xin chào Senators, 
  
Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin cập nhật vào ngày hôm nay. 
 
Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hỗ trợ sinh viên và gia đình trong cộng đồng của chúng tôi, 
những người cần Hỗ trợ Thực phẩm và Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần. Nếu bạn có mối quan 
tâm hoặc đang nghe về mối quan tâm, xin vui lòng gửi email đến askyles@pps.net.  
  
Nếu đó là một trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng liên hệ với 911.  
  
Tất cả chúng ta đều buồn vì quyết định đóng cửa học tập cá nhân trong phần còn lại của năm 
nhưng hiểu rằng quyết định này được đưa ra với sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân 
viên và cộng đồng là điều quan trọng. Chúng tôi biết quyết định này cũng đã đặt ra nhiều câu 
hỏi và chúng tôi sẽ thử và cung cấp các cập nhật và câu trả lời khi có thông tin. 
  
Xin lưu ý rằng các chủ đề cập nhật là màu đỏ. 
 
1. Người cao niên và tốt nghiệp Xin vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin. 

 
2. Sinh Viên Lớp 9 - Lớp 11: Chúng tôi đang chờ đợi sự hướng dẫn từ Bộ Giáo dục Oregon, 

điều này có thể đến bất cứ lúc nào. Sau khi chúng tôi có hướng dẫn này, PPS sẽ gửi thông 
tin liên lạc và chúng tôi sẽ thực hiện theo đó với email MHS giải thích chi tiết với phần Câu 
hỏi và Trả lời. 

 
3. Nhắc Nhở Về Học Từ Xa: Bấm vào đây 

 

4. Tài nguyên thực phẩm:  Trung tâm thực phẩm PPS sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu và sẽ tiếp tục phục vụ như một trung tâm thực phẩm vào tháng Sáu. Madison có 
một ổ đĩa qua làn đường. Ở NE Portland, Scott và Rigler là những trường cung cấp 
dịch vụ giống nhau. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng kiểm tra 
https://www.pps.net/Page/15080 để biết thông tin cập nhật nhất về Tài nguyên thực phẩm. 
 
Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về thực phẩm, vui lòng gửi email cho Hiệu trưởng Skyles  
askyles@pps.net  

 
5. Năm Học Kéo Dài: Chúng tôi đã được thông báo vào thời điểm này rằng chúng tôi sẽ 

không kéo dài năm học. Tại thời điểm này, nó vẫn dự kiến kết thúc vào ngày 10 tháng Sáu. 
  

6. Prom (Dạ Hội): Kể từ hôm nay, Prom đã bị hủy bỏ. Chúng tôi biết điều này sẽ khó khăn cho 
người cao niên của chúng tôi. 
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7. Sự kiện của trường, thể thao mùa xuân và các hoạt động: Tất cả các sự kiện trường 
học và thể thao mùa xuân đã bị hủy bỏ. Các gia đình sẽ nhận được tiền hoàn lại cho phí thể 
thao. Chúng tôi hiện đang làm việc về hậu cần này. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp 
sớm. Bấm vào đây để biết thông tin từ OSAA: http://www.osaa.org/coronavirus 

  
8. Các kỳ thi AP: Học sinh PPS sẽ có cơ hội để thi AP. Giáo viên AP tại Madison đang làm 

việc với các sinh viên của họ, vui lòng để học sinh của bạn liên hệ với giáo viên AP của họ 
để biết thêm thông tin. 

  
9. Dual Credit: Hầu hết các lớp đều có thể tiến lên phía trước với việc cung cấp dual credit. 

Giáo viên sẽ được liên lạc trực tiếp với các gia đình liên quan đến hệ thống mới. Nếu bạn có 
câu hỏi cụ thể xin vui lòng liên hệ với giáo viên hoặc kboyer1@pps.net.    

 
10.  Sinh viên vào trường: Chúng tôi không thể cho sinh viên vào trường. Chúng tôi nhận ra  

 học sinh sẽ cần lấy các vật dụng cá nhân và lật sách và các vật dụng khác trong trường.    
 Khi được AN TOÀN, chúng tôi sẽ cung cấp một hệ thống để giải quyết việc thu thập và trả   
 lại các vật dụng cá nhân cho sinh viên.       

 
11.  Lễ Tốt Nghiệp: PPS đã không hủy bỏ bất kỳ buổi lễ tốt nghiệp nào vào ngày hôm nay.  
  
12.  Ứng Dụng Nhắc Nhở: PPS đã bắt đầu sử dụng ứng dụng Nhắc Nhở để liên lạc với sinh 

viên.  Nhắc Nhở cho phép nhân viên nhắn tin, thực hiện cuộc gọi, gửi lời nhắc, chia sẻ video 
và ảnh và cho phép PPS theo dõi tất cả các tương tác. Nó không thay thế Google 
Classroom.  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc sử dụng Nhắc Nhở, vui 
lòng liên hệ với ông Skyles. Dưới đây là thông tin chi tiết hơn từ PPS:      

      Bấm vào đây 
  

 13. Thông tin về việc hỗ trợ sinh viên cảm xúc của bạn trong Covid19:  Bấm vào đây 
  

 14. Yearbooks: Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch cung cấp Yearbooks. 
  

 15. Xây dựng trường mới đang tiến triển và chúng tôi đang đi đúng hướng. 
  
  
Adam Skyles 
Hiệu Trưởng  
Madison High School 
askyles@pps.net  
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