Ngà y 16 thá ng 3, 2020
Kính gửi các gia đình trường công lạ p Portland,
Tôi viết thư nà y để cung cấp cho quý vị chi tiết cụ thể hơn về cách chúng tôi lạ p kế hoạ ch phân phối bữa ăn tại
trường, tài liệu học tập và thiết bị công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang học tập từ xa.
Bữa ăn trường học
Bắt đầu từ thứ Tư, ngày 18 tháng 3, các trường công lập Portland sẽ cung cấp bữa ăn tại trường cho trể nhỏ
đến trể lớn 18 tuổi. Trẻ em phải có mặt để được cung cấp bữa ăn. Các bữa ăn sẽ bao gồm cả bữa sáng và bữa
trưa và có thể được nhạ n cùng mọ t lú c trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Thứ Hai - Thứ
Sáu, từ tuyến xe buýt ở mỗi trường. Quý vị có thể lái xê đế n. Hãy ở trong xe và bữa ăn sẽ được cung cấp dựa
trên số lượng trẻ em trong xe. Cá c gia đình cũ ng có thể đi bọ đế n. Cá c gia đình có thể đến trường thuận tiện cho
mình nhất:
 Riverton Elementary School
 Lyman Moore Middle School
 Deering High School
 King Middle School
 East End Community School
 Presumpscot Elementary School
 Rowe Elementary School
 Peaks Island Elementary School
Nhân viên sẽ không kiểm tra tên hoặc yêu cầu nhận dạng, nhưng bữa ăn chỉ dành cho trẻ em và thanh thiếu
niên. Thật không may, chúng tôi không được phép phục vụ bữa ăn cho người lớn.
Câu lạc bộ Boys & Girls của Southern Maine cung cá p cá c bữa ăn bổ sung. Năm câu lạc bộ của họ đóng cửa đến
ngày 27 tháng 3, nhưng các gia đình có thể nhận các bữa ăn Grab-and-Go tại cá c câu lạc bộ từ 4 giờ đến 5 giờ
chiều và o ngà y thứ Hai đến thứ Sáu cho bất kỳ trẻ em nào trong cộng đồng từ 18 tuổi trở xuống. Các câu lạc bộ
ở Portland đối diện trường trung học Portland, và tại Riverton Park và Sagamore Village.
Tài liệu Học tập và Thiết bị
Sẽ có cơ hội nhận tài liệu học tập và thiết bị công nghệ tại trường học gà n nhà của con quý vị vào thứ Tư ngày
18 tháng 3. Việc phân phối sẽ diễn ra ngoài trời hoặc trong một không gian lớn như phòng tập thể dục. Để
phòng ngừa thêm, các gia đình được yêu cầu chỉ đến lấy tài liệu học tập nếu họ c sinh không thể truy cập trực
tuyến và chỉ để nhận các thiết bị vi tính nếu họ c sinh không có một thiết bị để dù ng ở nhà.
Sẽ có lịch trình so lê để gó i họ c tạ p các trường (tiểu học / cá p hai / cá p ba), theo bảng chữ cái dựa trên họ củ a
họ c sinh. Sau đây là lịch trình:
9:00 - 11:00 có họ bá t đà u bà ng chữ từ A-F
11:00 - 1:00 G-M
1:00 - 3:00
N-Z

Tiền Mẫu giáo đến lớp 5:
Các gói học tập cụ thể cho lớp Mã u giá o-Lớp 5 có thể được nhạ n tại các trường học củ a họ c sinh hoặc các địa
điểm phân phối thực phẩm. Nếu các gia đình có khả năng in và / hoặc không muốn đến cá c địa điể m, gói học
tập cũng có thể được truy cập trực tuyến trên trang web của họ c khu, vào thứ Tư, ngày 18 tháng 3. Cá c họ c
sinh Tiề n Mã u giá o có thể nhạ n túi hoạt động Pre-K tại trường con của quý vị. Lịch trình so le theo họ và bảng
chữ cái được áp dụng.
Các trường cấp Hai và Ba:
Trường trung học cơ sở cá p hai và ba chỉ để nhạ n tà i liệ u học tập, thiết bị và nhạc cụ ban nhạc. Vui lòng tham
khảo thông tin liên lạc từ trường con của quý vị để biết thêm thông tin cụ thể.
Học sinh lớp bảy và tám đã được cấp các thiết bị vi tính. Họ c sinh nên sử dụ ng má y tính đã mang về nhà hoặc
dù ng một thiết bị thay thế ở nhà nế u có . Gia đình của những học sinh đã để lạ i vi tính ở trường và không có
thiế t bị vi tính nà o ở nhà, nên tuân theo lịch trình so lê để lá y thiết bị lạ i từ trường.Học khu đang thực hiện kế
hoạch phân phối vi tính cho những học sinh lớp sá u không có thiết bị vi tính nà o tại nhà.
Khu học chánh đang khám phá các lựa chọn để cá c gia đình hiệ n không có internet sễ được kế t nó i mạ ng.
Spêctrum đang cung cấp truy cập 60 ngày miễn phí cho các gia đình cần có internet trong cuộc khủng hoảng
nà y.
Các trường sẽ theo dõi việc tham gia họ c tạ p của học sinh bắt đầu từ ngày 18 tháng 3. Thông tin chi tiế t về vá n
đề nà y sẽ được thông bá o từ trường họ c.
Các trường công lập Portland cam kết đảm bảo học sinh của chúng tôi tiếp tục học tạ p trong khi giữ gìn sự an
toà n cho họ c sinh và nhân viên của chúng tôi.
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