Sự Tham Gia của Học Sinh cho Ngày Hành Động “An
Toàn Thời Tiết cho Tương Lai”, 15 tháng Ba
Kính gởi cộng đồng PPS,
Như quý vị có thể đã biết, một tổ chức phong trào hoạt động học sinh quốc tế, đã ấn định vào
Thứ Sáu ngày 15 tháng 3, là ngày để các học sinh trên toàn thế giới bày tỏ quan điểm của họ về
biến đổi khí hậu. Chúng tôi hiểu rằng một số học sinh ở đây, tại Portland đang xem xét việc rời
trường học của các em để tham dự một cuộc biểu tình vào lúc 11:00 sáng tại Tòa thị chính
Portland.
Mặc dù chúng tôi công nhận quyền hạn của học sinh trong việc tập hợp và thể hiện để hỗ trợ
các mối quan tâm và lý tưởng của học sinh, nhưng trọng tâm chính của chúng tôi là các nhà giáo
dục là đảm bảo học sinh của chúng ta trong việc học và chúng tôi luôn mong giảm thiểu sự gián
đoạn trong các lớp học. Kỳ vọng của chúng tôi là học sinh vẫn giữ an toàn trong trường học để
tích cực tham gia vào các lớp học của học sinh.
Chúng tôi khuyến khích các gia đình nên có các cuộc thảo luận và thông hiểu với các em học sinh
về việc tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoài trường nào do các học sinh lãnh đạo. Mọi người
nên lưu ý rằng nếu học sinh chọn rời trường, họ sẽ bị đánh dấu vắng mặt và khu học chánh
không thể đảm bảo an toàn nếu học sinh rời khỏi trường học. Xin lưu ý rằng văn phòng điều
hành PPS sẽ cố gắng hết sức để giám sát các hoạt động của học sinh, nhưng văn phòng không
thể giám sát một cách hiệu quả cho các học sinh đã lựa chọn rời khỏi nhà trường để đến một sự
kiện không do nhà trường tổ chức tài trợ.
Chúng tôi khuyến khích các học sinh bày tỏ quan điểm của mình thông qua các cuộc thảo luận,
nghiên cứu, vận động hành lang, kiến nghị và biểu tình bên ngoài những ngày học. Chúng tôi
cũng khuyến khích giáo viên tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận trong lớp trong ngày học, đặc
biệt là khi có liên quan đến các tiêu chuẩn học tập trong khoa học và nghiên cứu xã hội. Nếu có
thông tin về các hoạt động cụ thể cho trường học của quý vị, quý vị nên nghe từ vị hiệu trưởng
của quý vị.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể làm được để đảm bảo trường học của chúng ta
được an toàn, chào đón và hỗ trợ cho mọi người. Chúng tôi cũng hiểu rằng các học sinhcủa
chúng tôi là những nhà lãnh đạo và họ có những suy nghĩ phê phán về tương lai của họ và thế
giới xung quanh.
Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ và hiểu biết của quý vị,
Guadalupe Guerrero
Giám đốc Sở Học Chánh
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