
 

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình 
đẳng. 

Vui lòng thực hiện khảo sát này để giúp sửa 
đổi chính sách ứng xử và kỷ luật học sinh 
của học khu 
Portland Public Schools rất mong được lắng nghe ý kiến quý vị để thông báo về công 
việc đang tiếp diễn của Hội Đồng Giáo Dục nhằm sửa đổi Chính Sách Ứng Xử và Kỷ 
Luật Học Sinh của học khu. Bản sửa đổi này dự kiến sẽ tạo ra một chính sách có tính 
chất phục hồi, chú trọng đến sự bình đẳng hơn. 

Vui lòng thực hiện khảo sát của chúng tôi, hiện có sẵn bằng tiếng Anh và năm ngôn ngữ 
được chúng tôi hỗ trợ: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng 
Somali.  

Hội Đồng Giáo Dục sẽ xem xét chính sách này (4.30.010-P), đã từng được sửa đổi lần 
cuối vào năm 2009. Một bản sửa đổi đã được giới thiệu tại cuộc họp Hội Đồng ngày 16 
tháng 7 và vẫn để mở lấy ý kiến công chúng, với Ủy Ban Chính Sách của Hội Đồng tiếp 
tục điều chỉnh tài liệu này. Các thay đổi và cập nhật dự kiến quan trọng bao gồm: 

• Bổ sung quan điểm có hiểu biết về chấn thương vào các thực hành kỷ luật 
• Chú trọng vào các thực hành phục hồi trong một khuôn khổ Hệ Thống Hỗ Trợ 

Nhiều Cấp Bậc 
• Bổ sung các định nghĩa rõ ràng 
• Điều chỉnh chính sách phù hợp với quan điểm về Bình Đẳng Chủng Tộc và Công 

Bằng Xã Hội của học khu 

Một thay đổi đã được thực hiện bởi đề nghị được đưa ra trong một ý kiến nhận xét công 
khai: bổ sung ngôn ngữ cụ thể theo nhu cầu của học sinh trong các chương trình Giáo 
Dục Đặc Biệt. 

Sau khi biên soạn kết quả khảo sát, các khuyến cáo về những thay đổi sẽ được trình lên 
Ủy Ban Chính Sách để xem xét thêm. Ủy ban sẽ gửi một bản cuối cùng đến toàn thể 
Hội Đồng để đọc lần hai và biểu quyết tại cuộc họp sau này. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Q7vZVpxQsTLZJIcLtGk-5JtsdYiQqTFqjqNObhTF1SM/edit?ts=5db88641
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/4.30.010-P.pdf
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