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Cập nhật thương lượng hợp đồng giữa PPS, PAT 
Kính gửi cộng đồng PPS, 

Chúng tôi có một số tin tức tích cực để chia sẻ. Đầu ngày hôm nay, chúng tôi đã đạt được một 
cơ cấu thỏa thuận mà chúng tôi cho rằng sẽ dẫn đến một thỏa thuận hợp đồng dự kiến với Hiệp 
hội Giáo viên Portland (PAT). Cơ cấu này cung cấp một kết hợp trả lương và phúc lợi cạnh tranh 
và một số biện pháp nhằm cải thiện kinh nghiệm của học sinh trong các trường học của chúng 
tôi. 

Thỏa thuận dự kiến này được đưa ra sau hơn một năm rưỡi thương lượng. Với sự lãnh đạo mới 
của Sở Học Chánh, cả hai bên đã phát triển một cơ cấu thỏa thuận sẽ là một bước tiến quan 
trọng cho các học sinh, giáo viên và Sở học chánh. 

Các điểm chính mà chúng tôi thấy tương đồng bao gồm: 

• Một kết hợp trả lương và phúc lợi cạnh tranh hơn 
• Bảo vệ thời gian giảng dạy học sinh và lập thời khóa biểu thân thiện với gia đình hơn 
• Chú ý tới và hướng dẫn riêng cho từng học sinh 
• Hỗ trợ nhiều hơn cho các học sinh và giáo viên 

Bước tiếp theo là hoàn thành ngôn ngữ để dẫn đến một thoả thuận dự kiến. Một khi chúng tôi 
đạt được một thoả thuận dự kiến, chúng tôi dự tính vào cuối tuần, lịch trình phiếu bầu phê 
chuẩn sẽ được sắp xếp bởi Hiệp hội Giáo viên Portland và Hội đồng Quản trị Giáo dục PPS. Khi cả 
hai bên xem lại ngôn ngữ hợp đồng mới, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết về các vấn đề được 
nêu trên. 

Cơ cấu thoả thuận này là một cột mốc quan trọng trong sự sốt sắng của nghiệp đoàn và sở học 
chánh làm việc một cách chuyên nghiệp và hợp tác để cải thiện việc học tập và thành quả của 
học sinh cũng như sự hỗ trợ và đền bù cho các giáo viên. Chúng tôi rất biết ơn tinh thần hợp tác 
và tiến triển lấy trọng tâm học sinh làm chuẩn được thể hiện bởi các đại diện của PAT, thành 
viên hội đồng quản trị và các người thương lượng của sở học chánh. 

Cám ơn tất cả cho sự kiên nhẫn, hiểu biết và hỗ trợ của quý vị trong các cuộc thương lượng này. 

Giám đốc Sở học chánh Guadalupe Guerrero 

Các đại diện của Hội đồng Quản trị Giáo dục trong nhóm thương lượng: 

Chủ tịch Julia Brim-Edwards 

Đồng phó chủ tịch Chair Rita Moore 

Thành viên Amy Kohnstamm 
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