Tham gia: Là thành viên đầu tiên của Ủy ban Ứng phó
Khủng hoảng Khí hậu PPS!
Ngày 27 tháng 5 năm 2022
Kính gửi Cộng đồng PPS,
Đầu năm nay, Hội đồng PPS đã nhất trí thông qua một trong những chính sách ứng phó với
khủng hoảng khí hậu của học khu tích cực nhất trên toàn quốc.
Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các học sinh PPS và các thành viên trong cộng đồng của chúng ta
để tham gia các nỗ lực của học khu nhằm cắt giảm một nửa lượng khí thải nhà kính vào năm
2030 và đạt được những tiến bộ có ý nghĩa khác về các sáng kiến bền vững quan trọng.
Quý vị có quan tâm không? Nếu có, hãy gửi đơn đăng ký để trở thành một thành viên của Ủy
ban Ứng phó Khủng hoảng Khí hậu (Ủy ban CCR) gồm 9 người tình nguyện viên đầu tiên của học
khu trước Ngày 15 Tháng 6.

Nhấn vào đây để Đăng ký:
2022 CCR Committee Application
HẠN CHÓT: 15 THÁNG 6 NĂM 2022
Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm gì?
Là một thành viên tình nguyện đầu tiên của Ủy ban CCR PPS, bạn sẽ chịu trách nhiệm theo dõi
tiến trình hành động của khu học chánh. Bạn sẽ thông báo và tư vấn cho Hội đồng Giáo dục PPS
khi học khu thực hiện kế hoạch hành động về khí hậu (trong quá trình phát triển).
Ai sẽ thành lập Ủy ban CCR?
Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai quan tâm ủng hộ các nỗ lực của chúng tôi đăng ký. Ủy ban
CCR sẽ là
● Được Hội đồng PPS bổ nhiệm vào các nhiệm kỳ ban đầu xen kẽ là một và hai năm, với
tất cả các nhiệm kỳ tiếp theo là hai năm.
● Bao gồm không quá chín thành viên tình nguyện
○ Ít nhất, phần lớn thành viên (5/9) sẽ là người da màu.
○ Hai học sinh PPS hiện tại sẽ phục vụ trong một năm.

Tôi được yêu cầu cam kết thời gian nào?
Sau khi các cuộc họp tổ chức ban đầu của Ủy ban diễn ra vào tháng 7 năm 2022, Ủy ban CCR sẽ
họp bốn lần một năm. Trọng tâm của các cuộc họp này sẽ là đánh giá các hành động của học
khu và dữ liệu liên quan đến các mục tiêu được nêu trong Chính sách Ứng phó với Khí hậu. Mỗi
năm một lần, Ủy ban CCR sẽ báo cáo với Hội đồng PPS về việc thực hiện và tiến độ của công
việc quan trọng này.

