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Kính gửi các gia đình PPS,
Mỗi học sinh giáo dục đặc biệt đều xứng đáng được trải nghiệm học tập chất lượng cao và công
bằng. Niềm tin này được sinh ra từ kinh nghiệm sống của tôi với tư cách là một nhà giáo dục, và
từ mối quan hệ của tôi với các học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và gia đình của họ.
Các học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt là con em trong cộng đồng của chúng ta và đó là
lý do tại sao nhiều người trở thành nhà giáo dục.
Cộng đồng của chúng tôi đã cam kết với các học sinh giáo dục đặc biệt khi chúng tôi tái hình
dung PPS reimagined PPS và hướng dẫn chúng tôi tôn vinh sự đa dạng của các học sinh. Được
hướng dẫn bởi những cam kết chung đó, chúng tôi mong muốn giảm việc loại trừ học sinh
trong khi cung cấp đầy đủ các dịch vụ và chương trình giáo dục đặc biệt.
Chúng tôi muốn hoạt động với nhận thức về bản thân, giải quyết những thành kiến ngầm và xóa
bỏ các hệ thống phân biệt đối xử.
Chúng tôi cũng muốn ghi nhận những gián đoạn trong việc phân công nhân viên và dịch vụ học
sinh do tình trạng thiếu nhân sự trong năm học 2021-2022. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực tuyển
dụng nhân viên trợ lý giáo dục, quý vị có thể tìm hiểu về những nỗ lực của chúng tôi tại đây, và
hy vọng các thành viên trong cộng đồng của chúng ta sẽ cân nhắc theo đuổi công việc bổ ích và
có tác động cao này..
Chúng tôi sẽ vượt qua những thách thức này và tiếp tục xây dựng các dịch vụ giáo dục đặc biệt
để hỗ trợ, hòa nhập và bắt nguồn từ thành tích học tập.
Đây là các sự kiện về các dịch vụ giáo dục đặc biệt tại PPS hiện tại.
Chúng tôi biết rằng chúng tôi chia sẻ những cam kết này với các nhà giáo dục và công đoàn của
họ, Hiệp Hội Giáo Viên Portland. Chúng tôi muốn trấn an cộng đồng rằng PPS sẽ tiếp tục cung
cấp một loạt các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và đầu tư – không cắt giảm – để hỗ trợ các học sinh
và gia đình của họ nhận được các dịch vụ này. Hiệp Hội và sở học chánh đều mong muốn điều
tốt nhất cho các học sinh, và chúng tôi là đối tác trong công việc quan trọng này. Chúng tôi sẽ

khám phá cách đạt được điều đó trong quá trình thương lượng hợp đồng, nhưng chúng tôi biết
rằng chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện đó với các giá trị cơ bản và ưu tiên giống nhau.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các cuộc thương lượng hợp đồng của chúng tôi tại đây here,
hoặc theo dõi vào Thứ Ba tới (Ngày 1 Tháng 11) lúc 2 giờ chiều để xem phiên thương lượng tiếp
theo với công đoàn giáo viên tune in next Tuesday (11/1) at 2pm to watch the next bargaining
session.
Chúng tôi cám ơn các nhà giáo dục vì việc ủng hộ nhiệt tình của họ đối với các học sinh của
chúng tôi.
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