Khen thưởng các học sinh da màu
Kính gửi cộng đồng PPS,
Năm học 2018-19 sắp kết thúc, đây là lúc để tán dương những thành tích nổi bật của các học sinh chúng
ta. Trong Sở học chánh Portland, ưu tiên của chúng tôi là nâng cao tiếng nói của học sinh và tập trung
công việc của chúng tôi vào việc tạo ra một trải nghiệm giáo dục truyền cảm hứng, công bằng và nghiêm
ngặt cho mỗi học sinh. Điều đặc biệt quan trọng là chúng tôi tôn vinh các học sinh đại diện cho các nhóm
sắc tộc và văn hóa đa dạng trong toàn sở học chánh và đã vượt trội bất chấp những thử thách một cách
có hệ thống mà họ phải đối mặt hàng ngày.
Những học sinh này xứng đáng được khen thưởng bởi Sở học chánh Portland và những người đã giúp
đỡ sự thành công của họ. Trong quá khứ, chúng tôi đã vinh danh những học sinh này trong các buổi lễ
khen thưởng khác biệt bao gồm Golden Minds, Si Se Puede, Young, Gifted, and Black, và Native
American Honor Day. Trong mỗi sự kiện, các cộng đồng đa dạng của chúng tôi tập hợp xung quanh các
học sinh để ghi nhận thành công học tập, tính kiên cường, và sự cam kết với nền văn hóa của họ và phát
triển cá nhân.
Gần đây, tôi đã được thăng chức lên vai trò lãnh đạo cao cấp trong PPS với mục đích nâng cao tiếng nói
và khả năng lãnh đạo của học sinh, và để hỗ trợ lễ ăn mừng và khen thưởng các học sinh xuất sắc của
chúng tôi. Tôi tự hào bắt đầu đưa các học sinh đa dạng vào trọng tâm chú ý, những người thể hiện mức
độ xuất sắc cao và xứng đáng với sự khen thưởng của chúng tôi.
Tôi cảm kích công việc của cộng đồng đã tạo ra các kinh nghiệm khen thưởng riêng cho các học sinh
theo từng bản sắc. Năm nay chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên những nỗ lực đó và ăn mừng thành tích tập
thể trong một buổi lễ khen thưởng duy nhất, toàn diện, cung cấp cho các học sinh một trải nghiệm đặc
biệt trong khi bảo tồn các yếu tố văn hóa đã làm cho mỗi sự kiện trước đó trở nên độc đáo. Buổi lễ khen
thưởng sẽ có sự góp mặt của từng nhóm học sinh, thí dụ như Golden Minds, New Portlanders, Si Se
Puede, Take Flight Native Pride, và Young, Gifted, and Black, và chương trình gồm có kể chuyện, biểu
diễn, diễn văn và các hiện vật đại diện cho các kinh nghiệm đa dạng của các học sinh. Mục tiêu của
chúng tôi là phô trương sự hỗ trợ mạnh mẽ để tăng tiếng tăm cho các học sinh đa dạng và sự ngưỡng
mộ đối với các nền văn hóa của họ.
Cho phép tôi giới thiệu với quý vị Lễ trao giải All-Star của chúng tôi: Công nhận thành tích của các học
sinh da màu PPS. Xin dành chút thời gian để đề cử những học sinh xứng đáng trước Thứ Sáu Ngày 19
Tháng 4 Năm 2019. Để đề cử một học sinh, xin dùng mẫu đơn này (this form). Các học sinh sẽ được vinh
danh vào Thứ Tư Ngày 29 Tháng 5 Năm 2019. Nếu quý vị quan tâm đến việc phục vụ trong bất kỳ ủy
ban nhóm học sinh nào để giúp chọn người được vinh danh và xác định các điểm nổi bật về văn hóa cho
buổi lễ, hãy liên lạc với Cô Camille Idedevbo tại Văn phòng Office of Strategic Partnerships and
Engagement tại cidedevbo@pps.net. Cám ơn sự tham gia của quý vị.
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