PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
Clear Form

SCHOOL
[school address]
City, State, Zip
DATE OF LETTER

Telephone: PHONE

Words shown in blue are read only and will not print.

PARENT/GUARDIAN

PARENT ADDRESS
CITY, STATE ZIP
Re: [student name]

Please complete this English version of the form.
The fields will automatically fill in on the translated
version. Start by pushing the "TAB" key, and enter
info by tabbing through the first 2 pages of the
document. Print all pages. If you need additional help
with translation, please contact Translation Services
503.916.3427. If help is needed completing this form,
call Student Services 503.916.2000 x. 71012.

[ID number]

I am writing to let you know that I had to suspend your student. I know that it is a very serious matter for
families to learn that their student may be involved in any kind of misconduct. We take your student’s
welfare very seriously.
The incident occurred on [DATE OF INCIDENT]

The behavior(s) that led to the suspension are:

Choose misbehavior from down arrow at right

Click here to type in text box: Include WEAPONS information
(required). Enter a brief description of the incident (optional).

The suspension will occur in school beginning on [DATE]
[DATE]

and continue through

A conversation is needed before your student returns to a regular schedule at school. This allows us to
review your student 's behavior and academic progress and together make a plan to promote your
student's success in school. Please call me immediately at the number below to schedule a meeting or
have a conversation on the telephone.
Attached are suspension procedures. If you are unable to read or understand them, please call
503.916.3427 to have someone explain it to you in a language you understand.
Again, the school takes any removal from class time seriously. When students are not in class their
educational progress is limited. It is my hope that this process provides a learning opportunity for your
student. Please call me at 503.916. [Admin.Phone#]
If you have any questions, concerns or need additional information, please feel free to call me at
503.916. [Admin.Phone#]
Sincerely,

[ADMINISTRATOR'S NAME & TITLE]
Attachment: Suspension Procedures
c: Student File, Student Services
Suspension, In School

Rev. 2012

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP PORTLAND
SCHOOL
[school address]
City, State, Zip

Điện thoại: PHONE

DATE OF LETTER
PARENT/GUARDIAN

PARENT ADDRESS
CITY, STATE ZIP
Về việc: [student name]

[ID number]

Tôi viết thư này để thông báo với quý vị rằng tôi phải đình chỉ học tập con quý vị. Tôi biết rằng điều
quan trọng là các gia đình cần phải biết là con em mình có thể mắc phải bất kỳ hành vi sai trái nào.
Chúng tôi rất coi trọng sức khỏe và an toàn của con quý vị.
Sự việc xảy ra vào ngày [DATE OF INCIDENT]
(Các) hành vi khiến học sinh bị đuổi học là:

Choose misbehavior from down arrow at right

Click here to type in text box: Include WEAPONS information
(required). Enter a brief description of the incident (optional).

Học sinh sẽ bị đuổi học tại trường bắt đầu từ ngày [DATE]
và tiếp tục cho tới ngày
[DATE]
Cần phải có một cuộc nói chuyện trước khi con quý vị được trở lại thời gian biểu học tập bình thường ở
trường. Đây là cơ hội để chúng ta xem xét hành vi và tiến bộ học tập của con quý vị và cùng lập một kế
hoạch khuyến khích con quý vị học tập thành công ở trường. Xin gọi ngay cho tôi tại số điện thoại dưới
đây để thu xếp buổi hẹn gặp hoặc nói chuyện qua điện thoại.
Đính kèm là các thủ tục về vấn đề đình chỉ học tập. Nếu quý vị không thể đọc hoặc hiểu các tài liệu này,
xin gọi 503.916.3427 để nhờ người giải thích bằng ngôn ngữ mà quý vị có thể hiểu được.
Tôi xin nhắc lại là trường của chúng tôi luôn giải quyết nghiêm túc bất kỳ trường hợp đình chỉ học tập
nào. Khi học sinh không tới lớp, tiến bộ học tập của các em sẽ bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng rằng thủ tục
này sẽ tạo cơ hội học tập cho con quý vị. Xin gọi cho tôi tại 503.916. [Admin.Phone#]
Nếu quý vị có thắc mắc, vấn đề lo ngại hoặc cần tìm hiểu thêm, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi tại số
503.916. [Admin.Phone#]
Trân trọng,

[ADMINISTRATOR'S NAME & TITLE]
Tài liệu gửi kèm: Các Thủ Tục Đình Chỉ Học Tập
đồng gửi: Hồ Sơ Học Bạ của Học Sinh, Hạnh Kiểm Học Sinh tại

Suspension, In School
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