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Báo cáo của Hội đồng Quản trị: Tuyên bố công nhận 
Tháng Tôn vinh Di sản Người Mỹ gốc Ả Rập Toàn 
quốc 

Tháng Tư là Tháng Tôn vinh Di sản Người Mỹ gốc Ả Rập Toàn quốc và Sở học chánh Portland đã 
tham gia ghi nhận những đóng góp quan trọng của người Mỹ gốc Ả Rập. 

Tại cuộc họp Ngày 9 Tháng 4, Hội đồng Quản trị Giáo dục đã ban hành một tuyên bố công nhận 
một tháng trong PPS. Tuyên bố lưu ý rằng "trong hơn một thế kỷ, người Mỹ gốc Ả Rập đã có 
những đóng góp có giá trị đến hầu hết mọi khía cạnh của xã hội Mỹ: trong khoa học, y học, luật 
pháp, kinh doanh, giáo dục, công nghệ, chính phủ, nghĩa vụ quân sự, văn hóa".  

Tuyên bố cũng lưu ý rằng Vic Atiyeh, khi ông là thống đốc thứ 32 của tiểu bang Oregon, từ 1979 
đến 1987, đã trở thành thống đốc người Mỹ gốc Ả Rập đầu tiên của đất nước. 

Mặc dù có một số định nghĩa về người Mỹ gốc Ả Rập, Viện Ả Rập Hoa Kỳ Arab American Institute  
- một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái được thành lập năm 1985 để “nuôi dưỡng và khuyến 
khích sự tham gia trực tiếp của người Mỹ gốc Ả Rập vào đời sống chính trị và dân sự ở Hoa Kỳ,” 
cung cấp định nghĩa này: 

 “Chúng tôi là một cộng đồng đa dạng gồm những người nhập cư và con cháu của những 
người nhập cư, ba triệu rưỡi mạnh, đến từ khắp thế giới Ả Rập. Chúng tôi là người Syria, 
người Lebanon, người Ai Cập, người Palestine, người Iraq, người Jordan và người Yemen 
- từ Bắc Phi Châu đến Tây Nam Á Châu. Chúng tôi là những người Cơ Đốc giáo và Hồi 
giáo.” 

Trong PPS, 264 học sinh được xác định là có di sản Ả Rập trong các mẫu đơn ghi danh được điền 
bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Mặc dù ngôn ngữ không phải là một yếu tố quyết định là 
người Mỹ gốc Ả Rập, nhưng tiếng Ả Rập là ngôn ngữ phổ biến cho các gia đình gốc Ả Rập và 172 
học sinh ở PPS đến từ những gia đình nói tiếng Ả Rập. 

Đọc toàn bộ tuyên bố của Hội đồng quản trị Read the full Board proclamation 

Hội đồng cũng giới thiệu hai bản sửa đổi chính sách cho lần đọc đầu tiên tại cuộc họp Ngày 9 
Tháng 4: 

Công dân sử dụng các tòa nhà trường học: Hội đồng đã đưa ra các sửa đổi đối với chính sách 
của sở học chánh hướng dẫn việc sử dụng các tòa nhà trường học trong những giờ và những 
ngày trường không đi học. Việc sửa đổi bổ sung quá trình miễn trừ lệ phí sử dụng trường tại các 
trường Title I, các trường có phần lớn học sinh không được phục vụ chu đáo trong lịch sử và các 
trường được xác định cần cải thiện bởi sở học chánh. 

https://www.aaiusa.org/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Proclamation%20to%20declare%20April%202019%20to%20be%20National%20Arab%20American%20Heritage%20Month%20-%20RM%20edits.pdf
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Việc miễn trừ được đưa ra để đáp lại lời khai của PTA Trường Tiểu Học Scott, cho biết đòi hỏi lệ 
phí cho các dịch vụ dọn dẹp cho các sự kiện và gây quỹ vào cuối tuần, và đôi khi nhân viên chăm 
sóc dọn dẹp không ở trong tòa nhà, đã cắt giảm các nỗ lực gây quỹ tại trường Title I . 

Chính sách ban đầu được viết vào năm 1973 và đã được sửa đổi 10 lần trước khi viết lại hoàn 
toàn vào năm 2016. 

Đọc tài liệu của Hội đồng về việc sửa đổi chính sách Read Board materials on the amendment 

Các quỹ và kế hoạch quy hoạch bất động sản: Hội đồng đã đưa ra một sửa đổi đối với chính 
sách chi phối cách sở học chánh có thể sử dụng tiền kiếm được thông qua thuế xây dựng (CET) 
hiện có. Năm 2008, Hội đồng đã phê duyệt sử dụng tiền CET để cải thiện trường học và năm 
2012 đã thông qua Kế hoạch Quy Hoạch Bất Động Sản (CAR) bao gồm một điều khoản giới hạn 
một phần tiền của CET chỉ trả cho các dự án đang xảy ra. 

Bản sửa đổi loại bỏ giới hạn đó, cho phép sở học chánh sử dụng tiền CET để sửa chữa các tòa 
nhà đang bị hư hỏng trong các ngôi trường cũ hơn. Chúng bao gồm hệ thống thoát nước mưa và 
sửa chữa lát đường tại Trường Rieke, sửa chữa nền móng và sàn nhà tại Trường Stephenson, 
sửa chữa/thay thế các ghế ngồi ngoài trời trong các sân vận động trên toàn sở học chánh, thay 
thế sàn nhà ăn tại Trường Lane, và sửa chữa nền móng và hệ thống thoát nước mưa tại Trường 
Gray. 

Đọc tài liệu của Hội đồng về sửa đổi chính sách Read Board materials on the revision 

Bản sửa đổi chính sách bất tài sản và CUB hiện đang trong giai đoạn bình luận công khai 21 ngày. 
Bất cứ ai muốn góp ý kiến đều có thể làm như vậy theo ba cách sau đây trước 5 giờ chiều. Ngày 
30 Tháng 4, khi thời gian bình luận kết thúc:  

• Gửi thư đến P.O. Box 3107, Portland, OR 97208-3107 
• Gọi điện thoại 503-916-3741  
• Gởi Email mailto:schoolboard@pps.net 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/CUB%20Final%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/CAR%20Final%20Packet.pdf
mailto:schoolboard@pps.net
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