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Đơn Tham gia Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu 2022 

HẠN CHÓT: NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2022 
Quí vị gửi đơn bằng PDF cho Aaron Presberg tại apresberg@pps.net hoặc bằng cách nộp đơn tại 

trụ sở PPS ở địa chỉ: 501 North Dixon Street, Portland OR 97210 
 

Nếu quý vị muốn nộp đơn trực tuyến, xin vui lòng truy cập PPS.net/CCRC. 

Giới thiệu 
Đầu năm nay, Hội đồng Quản trị PPS đã đồng ý thông qua một trong những chính sách 
ứng phó khủng hoảng khí hậu tích cực nhất dựa trên cơ sở trường học trong cả nước. 
Hiện nay, PPS đang tuyển dụng các học sinh và các thành viên của cộng đồng Portland 
tham gia vào Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu (Ủy ban CCR) đầu tiên của học khu. 
Ủy ban CCR sẽ tập hợp một nhóm các cá nhân đa dạng với những suy nghĩ, chuyên môn 
và kinh nghiệm sống độc đáo để đảm bảo công việc của Học khu về việc cắt giảm một 
nửa lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 được thực hiện. Tác động của chính sách và 
công việc này sẽ ảnh hưởng đến: 

● Những gì học sinh đang học 
● Các tòa nhà của học khu được xây dựng như thế nào. 
● Loại thiết bị nào được sử dụng để duy trì sân trường 

Nhiệm vụ 
Nhiệm vụ của Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu (Ủy ban) là giám sát việc thực hiện 
hiệu quả của Kế hoạch Hành động Khí hậu của Học khu và theo dõi tiến trình của Sở Học 
chánh Portland (Học khu) trong các công tác Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu, Công lý Khí 
hậu và Chính sách Thực hành Bền vững (Chính sách). Ủy ban thông báo và tư vấn cho Hội 
đồng Giáo dục (Hội đồng), nhưng không có thẩm quyền ra quyết định.   

Thành phần của Ủy ban 
CCRC bao gồm không quá chín thành viên tình nguyện được Hội đồng chỉ định  với các 
nhiệm kỳ so le ban đầu là một và hai năm với tất cả các nhiệm kỳ tiếp theo là hai năm.  
Với tối thiểu, đa số các thành viên (5 trong số 9) sẽ xác định là người da màu. Hai thành 
viên sẽ là học sinh PPS hiện tại và mỗi người phục vụ nhiệm kỳ một năm. 

Cam kết 
Sau khi các cuộc họp tổ chức ban đầu của Ủy ban được diễn ra, Ủy ban sẽ triệu tập ba 
tháng một lần, đánh giá các hành động và dữ liệu của học khu liên quan đến các mục 
tiêu được nêu trong Chính sách Khí hậu của học khu và sẽ báo cáo cho Hội đồng hàng 
năm về việc thực hiện và tiến độ các mục tiêu được nêu trong Chính sách.  

Hội đồng sẽ cung cấp một khuôn mẫu được Ủy ban sử dụng để đưa ra một báo cáo sẽ 
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được cung cấp cho Hội đồng quản trị ở định dạng bằng văn bản và phù hợp với cấu trúc 
và mục tiêu của Chính sách.   

Để tìm hiểu thêm về Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu, vui lòng truy cập [insert 
website] để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Aaron 
Presberg theo apresberg@pps.net.   

Thông tin chung 
 

Tên: ____________________________________ Họ: ____________________________ 
 

Số điện thoại chính:___________________ Điện thư: ____________________________ 
 
Bạn bao nhiêu tuổi?
● Dưới 18 tuổi 
● 18 đến 24 
● 25 đến 34 
● 35 đến 44 
● 45 đến 54 

● 55 đến 64 
● 65 đến 75 
● Trên 75 
● Không muốn tiết lộ

 
Mô tả nào thuộc về bản sắc chủng tộc hoặc dân tộc của bạn? Vui lòng đánh dấu tất cả các liên quan.

● Người Mỹ Da Đỏ bản địa/ Alaska 
● Tây Ban Nha/La tinh 
● Châu Á 
● Người Hawaii bản địa hoặc đảo Thái Bình 

Dương 

● Người Mỹ gốc Phi hoặc người Da Đen 
● Da Trắng 
● Trung Đông/Bắc Phi 
● Tôi không biết chủng tộc của tôi 
● Không muốn tiết lộ

 
Nếu bạn muốn mô tả chủng tộc hoặc dân tộc của mình, vui lòng cho biết ở đây: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Ngôn ngữ được sử dụng tại nhà của bạn là gì? Nếu có nhiều, hãy liệt kê theo thứ tự ưu tiên. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Giới tính của bạn là gì? Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng.

● Nữ 
● Nam 
● Mở rộng giới tính (ví dụ: không thuộc 

nhị phân giới tính, không xác định, 
thường thay đổi giới tính) 

● Chuyển giới nữ 
● Chuyển giới nam 
● Lưỡng tính 
● Không chắc chắn hoặc chưa quyết định 
● Không muốn tiết lộ

 
Trình độ học vấn cao nhất của bạn đạt được là gì?

● Không hoàn tất chương trình học đường 
● Nhà trẻ hoặc Mầm non đến lớp 12 

● Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
tương đương 
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● Một số lớp đại học 
● Bằng Cao đẳng liên kết 
● Bằng Cử nhân 

● Bằng Tốt nghiệp 
● Không muốn tiết lộ

 
Lĩnh vực chuyên môn của bạn là gì? 
Các lựa chọn có thể bao gồm: Kiến trúc, Giáo dục, Kinh doanh, Chính phủ, Y tế, Bán hàng, Lập kế hoạch, 
Môi trường, Kinh nghiệm sống, lĩnh vực khác hoặc Không muốn tiết lộ. Có thể mô tả: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

  
Thông tin trường học và địa lý 

Bạn đang liên quan với trường học nào? Vui lòng đánh dấu tất cả những trường liên quan.
● Abernethy (MG-5) 
● Access @ Lane 
● Access @ Vestal 
● Tiểu học Ainsworth 
● Tiểu học Alameda 
● Alliance @ Benson  
● Alliance @ Meek  
● Arleta MG-8 
● Astor MG-8 
● Tiểu học Atkinson 
● Beach MG-5 
● Cấp 2 Beaumont 
● Benson Polytechnic  
● Beverly Cleary 
● Boise-Eliot/Humboldt  
● Bridger MG-8 
● Tiểu học Bridlemile 
● Tiểu học Buckman 
● Tiểu học Capitol Hill 
● Cesar Chavez MG-8 
● Chapman MG-5 
● Chief Joseph K-5 
● Trung học Cleveland 
● Creative Science MG-8 
● Creston MG-8 
● Cấp 2 DaVinci Arts 
● Tiểu học Duniway  
● Faubion Sơ Ấu-8 
● Tiểu học Forest Park 
● Trung học Franklin 
● Cấp 2 George 

● Tiểu học Glencoe 
● Tr. học Grant@ Marshall 
● Tiểu học Grout 
● Harriet Tubman 
● Harrison Park MG-8 
● Tiểu học Hayhurst 
● Cấp 2 Hosford 
● Trung học Ida B. Wells 
● Tiểu học Irvington 
● Cấp 2 Jackson 
● Tiểu học James John 
● Trung học Jefferson 
● Tiểu học Kelly 
● Cấp 2 Lane 
● Laurelhurst MG-8 
● Lee MG-8 
● Lent MG-8 
● Tiểu học Lewis 
● Trung học Lincoln 
● Tiểu học Llewellyn 
● Trung học Madison 
● Tiểu học Maplewood 
● Tiểu học Markham 
● Martin Luther King Jr  
● Marysville MG-8 
● Metropolitan Lrn Ctr  
● Cấp 2 Mt Tabor 
● Ockley Green 6-8 
● Odyssey  
● Peninsula MG-5 
● Pioneer 5-8  

● Pioneer @ Benson 
● Pioneer @ Cleveland 
● Pioneer @ Wilson 
● Pioneer @ Youngson 
● Pioneer MG-6 @ Holladay  
● PISA @ Benson  
● PDX Evening Scholars 
● PPS Summer Scholars 
● Tiểu học Richmond 
● Tiểu học Rieke 
● Tiểu học Rigler 
● Cấp 2 Robert Gray 
● Trung học Roosevelt 
● Tiểu học Rosa Parks 
● Rose City Park 
● Cấp 2 Roseway Heights 
● Tiểu học Sabin 
● Tiểu học Scott 
● Cấp 2 Sellwood 
● Tiểu học Sitton 
● Skyline MG-8 
● Tiểu học Stephenson 
● Sunnyside MG-8 
● Vernon MG-8 
● Tiểu học Vestal 
● Cấp 2 West Sylvan 
● Tiểu học Whitman 
● Winterhaven MG-8 
● Woodlawn Sơ Ấu-5 
● Tiểu học Woodmere 
● Tiểu học Woodstock 

Bạn có liên quan như thế nào với Sở Học chánh Portland?  Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng. 
 

● Tôi hiện là nhân viên/cựu nhân viên PPS 
● Tôi hiện tại/trước đây là cha mẹ/ thành 

viên gia đình của một học sinh PPS 

● Tôi hiện là học sinh/cựu học sinh PPS 
● Tôi là một thành viên cộng đồng  
● Tôi là một đối tác trong cộng đồng
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Khu vực địa lý mà bạn đang đại diện cho các mục đích của ủy ban này là gì (khu vực chiếm ưu thế bạn 
được kết nối với một trường PPS). Nếu nhiều, hãy chọn cái phù hợp nhất. 

● Phía Tây nam  
● Phía Đông nam  
● Phía Nam  
● Phía Tây bắc  

● Phía Đông bắc  
● Phía Bắc  
● Ngoại Đông (Phía Đông I-205),  
● Không muốn tiết lộ 

 
Nếu bạn muốn mô tả khu vực địa lý của bạn, hoặc ở bên ngoài thành phố Portland: 

___________________________________________________________________________________ 
 
Mã vùng của nơi cư trú của bạn là gì?  (điều này được hiểu là số mã vùng có thể khác với khu vực địa 
lý mà bạn đang đại diện cho các mục đích của cơ quan tư vấn này) 

___________________________________________________________________________________ 
 
Thông tin bổ sung 
 
Bạn có hiểu rằng đây là một vị trí tình nguyện viên (không được trả lương, không có việc làm)?

● Có ● Không ● Tôi không chắc
 
Bạn có thể chuẩn bị cho các cuộc họp vào thời gian riêng của bạn? Và bạn có thể cam kết thường 
xuyên tham dự và tham gia vào các cuộc họp và trong suốt thời gian phục vụ không?

● Có ● Không ● Tôi không chắc
 
PPS muốn biết về bất cứ mối quan hệ nào mà bạn hoặc người thân có với bất cứ tổ chức nào có thể 
hưởng lợi về mặt tài chính từ kết quả của vấn đề sẽ được Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu xem 
xét. Điều này còn được gọi là Xung đột Lợi ích, và không làm cho bạn không đủ tư cách.  
Bạn có biết bất cứ tiềm năng xung đột nào không?

● Có ● Không ● Tôi không chắc
 
Nếu bạn đánh dấu "có" hoặc "không chắc chắn", vui lòng mô tả mối quan hệ (có nghĩa là bạn hoặc người 
thân với tiềm năng xung đột) và bản chất của liên kết của bạn với các cuộc thảo luận hoặc kết quả của 
nhóm.  

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn tin rằng có những ngăn trở đối với sự tham gia của bạn 
mà chúng tôi có thể giúp loại bỏ. Ví dụ bao gồm thẻ xe buýt/bãi đậu xe, thực phẩm tại các cuộc 
họp, chăm sóc trẻ em hoặc trợ cấp. Mặc dù chúng tôi có thể không có các tùy chọn này, chúng tôi 
quan tâm đến việc lập kế hoạch và lập ngân sách trong tương lai dựa trên nhu cầu được thể hiện ở 
đây. 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________  
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Trả lời bằng văn bản 
Trong 250 từ hoặc ít hơn, vui lòng trả lời từng mô tả sau đây. Mỗi câu trả lời sẽ được chấm theo thang 
điểm từ 1 đến 5 với tổng số điểm tối đa là 20 điểm. 
 

1. Mô tả các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm sống có liên quan của bạn cũng như bất cứ kinh 
nghiệm thiện nguyện, công việc và/hoặc giáo dục nào sẽ phục vụ khả năng của Ủy ban Ứng phó 
Khủng hoảng Khí hậu PPS để đáp ứng nhiệm vụ giám sát việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành 
động Khí hậu của Học khu.  

 
2. Điều gì làm bạn phấn khích về khả năng phục vụ trong Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu của 

PPS? 
 

3. Nếu được chọn và bổ nhiệm phục vụ, bạn hy vọng sẽ đạt được gì trong quá trình phục vụ trong 
Ủy ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu của PPS? 
 

4. Hãy mô tả khả năng lắng nghe và xem xét các quan điểm khác có thể khác với quan điểm của 
bạn. Mô tả cách khả năng của bạn thúc đẩy sự hợp tác dựa trên việc đề cao tiếng nói của mọi 
người và các cộng đồng da màu.  
 

5. Vui lòng chia sẻ các ví dụ về kinh nghiệm của bạn hỗ trợ và/hoặc thúc đẩy công bằng chủng tộc, 
công bằng xã hội và/hoặc công lý khí hậu. Tham khảo các ví dụ từ: trường học, nơi làm việc, cộng 
đồng, gia đình, v.v. 


