Một năm học mới bắt đầu: Thông tin từ Tổng Giám
Đốc Guerrero
Kính gửi các nhân viên và gia đình PPS,
Chúng ta có một khởi đầu tuyệt vời! Khi tôi đến thăm các trường trong tuần này, đã thấy nhiều
nụ cười từ các học sinh, gia đình và các nhà giáo dục. Thứ Tư vừa qua, tất cả đã tập hợp đầy đủ,
với hơn 125 nhân viên văn phòng trung ương có mặt trong ngày khai giảng trong các trường học
trên toàn sở học chánh, tham gia bất cứ nơi nào cần thiết. Tôi đã rất phấn khích khi thấy các
giáo viên và quản trị viên nhiệt tình và hăng hái chào đón các học sinh trở lại trường vào ngày
Thứ Tư.
Sự khởi đầu của mỗi năm học mới luôn tràn ngập nhiều dự đoán và hứng thú. Đây là một mùa
hè bận rộn với nhiều hoạt động. Các nhà lãnh đạo trường học mới đã được chọn cho nhiều
trường học, công việc xây dựng và hiện đại hóa đã được hoàn thành trên nhiều khuôn viên
trường học và nhân viên văn phòng trung ương đã cung cấp một loạt các cơ hội học tập chuyên
nghiệp cho các nhân viên tài năng của chúng tôi. Tôi muốn gửi lời cám ơn nồng nhiệt đến cộng
đồng trường học rộng lớn đã góp phần bảo đảm các trường học của chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng
cho các học sinh, bao gồm tình nguyện trong Ngày Chăm sóc Cộng đồng rất thành công để làm
đẹp các khuôn viên trường học vào cuối tuần qua. Sự chú ý đến việc chuẩn bị này cũng bao gồm
các giáo viên cẩn thận thiết lập các lớp học, các hiệu trưởng đã lập kế hoạch và chuẩn bị kỹ
lưỡng, các nhân viên hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo bổ sung mùa và sự phục vụ tận tình của
các tài xế xe buýt, người trông coi và nhân viên dinh dưỡng của chúng tôi . Đây chỉ là một vài thí
dụ, cám ơn tất cả mọi người vì đã nỗ lực hết sức để chăm sóc các học sinh của chúng ta.
Tinh thần tích cực tập thể này nói lên những nỗ lực mà tất cả chúng ta đang làm để chuyển đổi
Sở Học Chánh Portland. Tôi tin rằng đây sẽ là một năm quan trọng cho Sở Học Chánh Portland.
Các học sinh, các nhà giáo dục, và nhiều bên liên quan trong cộng đồng đã dành năm ngoái để
phát triển tầm nhìn cho tương lai của sở học chánh của chúng ta, reImagining Portland Public
Schools. Công việc đó hiện đang được tiến hành. Như tầm nhìn của chúng ta mô tả, cam kết
chung của chúng ta là mọi học sinh đều trải nghiệm sự xuất sắc và công bằng và khi họ tốt
nghiệp, họ sẵn sàng lãnh đạo và thay đổi thế giới.
Đây là một nhiệm vụ đầy tham vọng và thú vị trước mắt chúng ta. Tôi rất vinh dự là một phần
của cuộc hành trình này với quý vị.
Chúc quý vị có một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và chúng tôi rất vui mừng chào đón tất cả các
học sinh Mẫu giáo mới vào ngày Thứ ba!
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