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•

Cố gắng hết sức để tham dự từng cuộc họp, đến đúng giờ và chuẩn bị.

•

Nếu quý vị biết quý vị phải vắng mặt, hãy báo trước cho nhân viên hỗ trợ của ủy ban.

•

Đừng chỉ trích các thành viên hội đồng quản trị, nhân viên, thành viên khác của ủy ban,
hoặc bất kỳ công dân nào trước công chúng. Thư từ và thư điện tử gửi cho bất kỳ nhân
viên hoặc công chức được bầu trong sở học chánh là tài liệu công cộng.

•

Hãy nói khi được người hướng dẫn cho phép. Đừng ngắt lời hoặc tham gia vào các cuộc
đối thoại ngoài lề khi một thành viên khác của ủy ban đang nói.

•

Nói ngắn gọn và đúng vào vấn đề.

•

Nói điều gì quý vị muốn nói và có nghĩa những gì quý vị nói: không có các phát biểu về
chính trị; đừng làm điệu bộ hoặc hung hăng.

•

Giải thích rõ ràng làm thế nào quý vị đã đi đến quan điểm của mình về một chủ đề và làm
thế nào nó phục vụ lợi ích công cộng.

•

Chia sẻ sự tin tưởng một cách cởi mở. Mở rộng các cơ hội để nhận được sự công nhận
tích cực.

•

Ủng hộ tính hợp pháp của các kết quả của ủy ban, ngay cả những vấn đề quý vị không
đồng ý. Khi đạt được một quyết định, hãy tiếp tục.

•

Bên ngoài các cuộc họp của ủy ban, các thành viên phải làm rõ ràng hoặc là họ nói với
tư cách một cá nhân hoặc đã được ủy ban công nhận để làm đại diện phát biểu.

•

Tôn trọng các kiểu cách khác biệt của các đồng nghiệp là thành viên ủy ban.

•

Hãy cởi mở để thay đổi suy nghĩ của quý vị dựa trên thông tin mới.

•

Nhận lấy trách nhiệm cá nhân để khuyến khích hành vi tôn trọng giữa các đồng nghiệp
của quý vị là thành viên ủy ban.

•

Hãy thừa nhận rằng ở mọi thời điểm trong suốt quá trình quý vị được xem là các thành
viên ủy ban, bất kể quý vị có thể tự nhận định chính mình như thế nào.

•

Bất kỳ lúc nào quý vị đặt bất cứ điều gì vào văn bản, hãy giả định rằng mọi người trong
thành phố đang nhìn qua vai quý vị.

•

Mọi người không phải cân nhắc cho từng câu hỏi. Đôi khi chỉ có hiện diện là được.

•

Khẳng định phẩm giá và giá trị của các dịch vụ của Sở Học Chánh Portland và duy trì thái
độ xây dựng, sáng tạo và thực tế đối với các công việc PPS và ý thức trách nhiệm xã hội
sâu sắc khi là thành viên của ủy ban.

•

Nhận thức rằng chức năng chính của PPS ở mọi thời điểm là phục vụ lợi ích tốt nhất cho
tất cả học sinh của mình.

•

Ngăn cản các hoạt động làm suy yếu lòng tự tin của công chúng.

•

Hãy luôn tôn trọng tất cả mọi người.

Việc vi phạm các quy tắc ứng xử này của ủy ban sẽ có kết quả là một cảnh báo bằng văn bản
trước tiên và cuối cùng có thể dẫn đến hậu quả bị bãi nhiệm khỏi ủy ban.

