
 

9/9/2019 

KÍNH GỞI:  CÁC GIA ĐÌNH & CỘNG ĐỒNG PPS 
 
RE: CÁC THỦ TỤC AN TOÀN MỚI CHO CÁC TRƯỜNG PPS 
 
Cộng đồng PPS thân mến,  
 
Sự an toàn của các học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Các gia đình là các đối tác quan 
trọng trong việc hỗ trợ các trường học của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của quý vị 
và chúng tôi chào đón quý vị trong các trường học của chúng tôi. Để bảo đảm các trường học là 
nơi an toàn cho các học sinh và nhân viên của chúng tôi, chúng tôi đang thực hiện một số bước 
bổ sung để bảo đảm chúng tôi biết ai đang ở trong các tòa nhà của chúng tôi trong mọi lúc. 
 
Sở Học Chánh Portland sẽ bắt đầu thực hiện hệ thống mới quản lý khách/tình nguyện viên 
trong năm học 2019/20. Khi vào một trường học PPS, các khách đến thăm trường/tình nguyện 
viên sẽ cần xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (chẳng hạn như bằng lái xe, thẻ ID tiểu 
bang). Nếu quý vị không có ID, quý vị sẽ được yêu cầu cho biết tên và ngày sinh.  Hệ thống mới 
này sẽ cho phép PPS kiểm tra các khách thăm trường và tình nguyện trong hệ thống lưu giữ tên 
các người phạm tội tình dục. Xin lưu ý rằng những người phạm tội tình dục đã có tên trong hệ 
thống này không được phép vào sân trường ( Xem Chính sách: Những người phạm tội tình dục 
Registered Sex Offenders 3.10.015-AD). Tất cả khách thăm trường/tình nguyện viên sẽ cần đeo 
bảng tên được in ra xác định tên, hình ảnh, ngày và điểm đến của họ.  
 
Các tình nguyện viên mới nên truy cập www.pps.net/volunteer để hoàn thành đơn xin tình 
nguyện trực tuyến và thông qua Kiểm tra Lý lịch. Các tình nguyện viên được chấp thuận sẽ được 
thêm vào hệ thống và sẽ cần xuất trình ID lần đầu tiên đến trường. Các tình nguyện viên được 
chấp thuận có thể đi theo và làm việc với các học sinh trong trường của chúng tôi, trong khi đó, 
các khách chỉ được phép tiếp cận hạn chế và trong thời gian ngắn hơn.  
 
Cám ơn quý vị trước vì sự thông cảm và hỗ trợ của quý vị trong việc tăng cường các giao thức an 
toàn trường học trong sở học chánh của chúng tôi.  
 

 


