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Kính gửi các Gia đình và Đồng nghiệp PPS, 
 
Tôi hy vọng rằng quý vị, các em học sinh và những người xung quanh, tìm cơ hội để phục hồi, vui 
cười và tìm thấy niềm vui trong kỳ nghỉ mùa đông này. Năm 2020 là một thách thức đối với tất cả 
chúng ta, từng cá nhân và cộng đồng. 
 
Xin cảm ơn các nhà giáo dục, cố vấn viên, nhân viên xã hội, quản trị viên, nhân viên thư ký, nhân 
viên dinh dưỡng, tài xế xe buýt, nhân viên chăm sóc bảo vệ trường học, và các đồng nghiệp khác, 
bao gồm các tình nguyện viên và đối tác cộng đồng, vì đã làm việc hết mình để hỗ trợ các trẻ em, 
thanh thiếu niên và gia đình của PPS trong suốt thời gian chưa từng có này.  
 
Và cảm ơn các gia đình vì sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị khi chúng tôi tiếp tục lèo lái vượt 
qua những thử thách phía trước. Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ và động viên mà quý vị đã dành 
cho con em mình mỗi ngày. 
 
Ở khắp mọi nơi đều có những tấm gương về sự kiên cường và quyết tâm trong cộng đồng của 
chúng ta. Tôi mời quý vị nghe một bài hát đặc biệt special song, do các em học sinh trường Trung 
Học Cleveland trình bày. Bài hát nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lòng nhân ái và sự 
quan tâm dành cho nhau trong thời gian khó khăn này. 
 
Với lòng biết ơn, niềm hy vọng và tình thần lạc quan, tôi mong sớm được gặp lại các học sinh và 
các nhà giáo dục của chúng ta.  
 
Chúc quý vị và gia đình có một ngày nghỉ lễ đầm ấm, an toàn, và hạnh phúc. 
 

 
Guadalupe Guerrero 
Tổng Giám đốc Sở học chánh 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PvwRmpss_xH4i_oBsMhE04ENNnfWc0ei/view
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