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Các Kỳ Vọng Về Hành Vi của Thành Viên Ủy Ban 

● Cố gắng tham dự mọi cuộc họp, đến đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng. 

● Nếu biết mình phải vắng mặt, hãy thông báo trước cho nhân viên hỗ trợ ủy ban. 

● Không chỉ trích các thành viên hội đồng quản trị, nhân viên, các thành viên khác của ủy ban 

hoặc bất kỳ công dân nào ở nơi công cộng. Thư từ và e-mail gởi cho bất kỳ nhân viên nào 

của sở học chánh hoặc viên chức được bầu là tài liệu công khai. 

● Phát biểu khi được điều hành viên công nhận. Không làm gián đoạn hoặc tham gia vào các 

cuộc trò chuyện bên lề khi một thành viên khác của ủy ban đang phát biểu. 

● Nói ngắn gọn và đi thẳng vào đề. 

● Nói những gì mình muốn nói và nói ý nghĩa rõ ràng: không phát biểu chính trị; đừng có thái 

độ khoe khoang hoặc phô trương 

● Giải thích rõ ràng cách mình đi đến lập trường về một chủ đề và cách nó phục vụ lợi ích 

công cộng.  

● Chia sẻ sự khen ngợi thích đáng. Tăng cơ hội để mọi người nhận được sự công nhận tích 

cực. 

● Hỗ trợ tính hợp pháp của các kết quả của ủy ban, ngay cả những kết quả mà mình không 

đồng ý. Khi một quyết định được đưa ra, hãy chấp nhận và chuyển sang vấn đề khác.  

● Bên ngoài các cuộc họp của ủy ban, các thành viên phải rõ ràng là mình đang phát biểu với 

tư cách cá nhân hay đã được ủy ban công nhận để phát biểu thay mặt họ.  

● Tôn trọng phong cách khác nhau của các thành viên trong ủy ban.  

● Hãy cởi mở để thay đổi suy nghĩ của mình dựa trên thông tin mới.  

● Chịu trách nhiệm cá nhân về việc khuyến khích hành vi tôn trọng giữa các thành viên trong 

ủy ban.  

● Thừa nhận rằng mình luôn được coi là thành viên ủy ban trong suốt quá trình này, bất kể 

mình nhìn nhận bản thân như thế nào.  

● Bất cứ khi nào viết bất cứ điều gì, hãy thận trọng và coi như mọi người trong thành phố 

đang nhìn soi mói mình. 

● Mọi người không cần phải cân nhắc trong mọi câu hỏi. Đôi khi chỉ cần có mặt là đủ.  

● Khẳng định phẩm giá và giá trị của các dịch vụ do Sở Học Chánh Portland cung cấp và duy 

trì một thái độ xây dựng, sáng tạo và thiết thực đối với các công việc của PPS và ý thức sâu 

sắc về trách nhiệm xã hội với tư cách là thành viên ủy ban.  

● Nhận thức rằng nhiệm vụ chính của PPS luôn luôn là phục vụ lợi ích tốt nhất cho tất cả học 

sinh.  

● Tránh các hoạt động làm mất lòng tin của công chúng.  

● Luôn tôn trọng mọi người.  

● Việc vi phạm các quy tắc ứng xử của ủy ban trước hết sẽ bị cảnh cáo và cuối cùng có thể bị 

loại khỏi ủy ban.  
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