
 

Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Làm việc để bảo đảm một sự khởi đầu trôi chảy cho 
năm học mới 
Kính gửi gia đình và nhân viên PPS, 

Cho phép tôi tự giới thiệu về mình - Tôi là tân giám đốc tạm thời của PPS kể từ ngày 1 tháng Bảy 
và tôi mong muốn làm việc với quý vị và các học sinh trong khi chúng ta chuẩn bị cho một năm 
học mới. Tôi phấn khởi về đường hướng mà khu học chánh đang đi tới. Chúng ta có vô số các 
giáo viên tài năng, hiệu trưởng và nhân viên hỗ trợ, chúng ta có những tòa nhà mới sắp tới và 
một sự lạc quan về tương lai chúng ta 

Tôi muốn cảm ơn các thành viên hội đồng quản trị ban đầu của chúng ta, Steve Buel, Pam 
Knowles và Tom Koehler đã tận tâm phục vụ PPS. Tôi cũng muốn chào đón các thành viên mới 
của hội đồng quản trị, Julia Brim-Edwards, Rita Moore và Scott Bailey, và đại diện học sinh của 
chúng ta, Moses Tran, em sẽ là học sinh lớp 12 tại Benson. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Bob 
McKean, người đã mang lại sự ổn định đáng hoan nghênh cho sở học chánh trong 10 tháng làm 
giám đốc tạm thời. Tôi biết rằng ông đang tận hưởng chuyến câu cá tuyệt vời ở Montana, và tôi 
chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất. 

Chúng ta sẽ làm việc tích cực trong suốt mùa hè để các trường chuẩn bị sẵn sàng kịp thời cho 
các lớp học trong mùa thu này và để bảo đảm một sự khởi đầu trôi chảy cho năm học mới. Khi 
chúng ta tiến gần đến thời điểm tựu trường, quý vị sẽ nghe nhiều điều hơn nơi tôi và sở học 
chánh về bất kỳ sự thay đổi nào mà quý vị và học sinh cần biết và những tin tức khác trong PPS. 

Trong thời gian này, tôi sẽ dành thời gian để bảo đảm sở học chánh hoạt động hiệu quả và đạt 
hiệu suất cao nhất có thể. Và tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ban Quản Trị PPS để họ thực hiện việc tuyển 
chọn một giám đốc sở học chánh dài hạn.  

Hãy tận hưởng mùa hè của quý vị! 

Yousef Awwad 
Giám Đốc Sở Học Chánh Tạm Thời 
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