Kính Mời: Buổi Họp Tổng Quan về Tầm Nhìn Giảng Dạy của PPS
Kính gửi các gia đình PPS,
Sở Học Chánh Portland cam kết cung cấp cho tất cả học sinh chương trình giảng dạy chất lượng cao để
giúp các học sinh ở tất cả các lớp đạt được Hình Tượng Học Sinh Tốt Nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi
đang thực hiện các bước quan trọng cho năm học tới để bảo đảm việc giảng dạy và học tập chất lượng
cao trong mọi lớp học, mỗi ngày. Chúng tôi đang giới thiệu các tài liệu chương trình giảng dạy mới, phù
hợp với văn hóa và một cơ cấu giảng dạy mới để cung cấp cho giáo viên những công cụ mà họ cần.
Mùa hè này, chúng tôi mời quý vị tham gia một buổi học tập cộng đồng và thảo luận về tầm nhìn và lộ
trình giảng dạy của chúng tôi hướng tới sự bình đẳng cho tất cả học sinh. Sự kiện này sẽ xảy ra vào đầu
Tháng 8 - xin điền đơn tham dự this interest form trước Ngày 25 Tháng 7 nếu quý vị muốn tham dự sự
kiện này hoặc bất kỳ sự kiện nào trong tương lai.
Cộng tác với các giáo viên, lãnh đạo trường học và nhân viên từ khắp sở học chánh, chúng tôi đang nỗ
lực để biến tầm nhìn của mình thành hiện thực cho tất cả học sinh, bao gồm một cơ cấu giảng dạy nêu
chi tiết tầm nhìn chung của chúng tôi về việc giảng dạy và học tập, giới thiệu các tài liệu giáo trình mới
để hỗ trợ giảng dạy trong lớp học và cung cấp kinh nghiệm đào tạo phù hợp cho giáo viên để hỗ trợ cả
hai. Có thêm chi tiết dưới đây và quý vị có thể tìm hiểu thêm trong 1 trang tổng quan 1-page overview
và video này 1-page overview.
Cơ Cấu Giảng Dạy:
Chúng tôi đã phát triển Cơ Cấu Giảng Dạy Instructional Framework cho sự công bằng trên bốn lĩnh vực
trọng tâm bao gồm các chỉ số mà các học sinh nên trải nghiệm trong tất cả các lớp học của họ - một tầm
nhìn chung về việc giảng dạy và học tập trông như thế nào trong PPS. Trong cơ cấu này, việc giảng dạy
phải phù hợp với cấp lớp và tiêu chuẩn, khẳng định văn hóa, hấp dẫn thu hút và theo hướng dữ liệu.
Thông Qua Chương Trình Giảng Dạy:
Chúng tôi sẽ thực hiện các tài liệu chương trình giảng dạy cập nhật, phù hợp với văn hóa cho môn Anh
văn và Toán ở tất cả các cấp lớp vào đầu năm học 2022-23 và tất cả các môn học chính trong ba năm tới.
Huấn Luyện Chuyên Môn cho Giáo Viên:
Áp dụng Cơ Cấu Giảng Dạy và Chương Trình Giảng Dạy sẽ là nền tảng của một vòng học kéo dài một năm
dành cho các nhà giáo dục, bao gồm các khóa học mùa hè, huấn luyện, và cố vấn liên tục trong lớp học
và các nhóm học tập khắp sở học chánh.

Chúng tôi muốn chia sẻ nhiều hơn và thảo luận với quý vị - xin điền đơn tham dự this interest form
trước Ngày 25 Tháng 7 nếu quý vị muốn tham dự các sự kiện trong tương lai.
Cám ơn quý vị và chúc quý vị có một mùa hè tuyệt vời,
Sự Kiện: Tổng Quan về Tầm Nhìn Giảng Dạy của PPS
Ai: Bất kỳ thành viên gia đình hoặc phụ huynh nào của học sinh PPS hiện tại hoặc tương lai (tất cả các lớp)
Khi nào: Vào khoảng đầu Tháng 8, sẽ cho biết sau dựa trên phản hồi
Thời gian: Chiều hoặc buổi tối, dựa trên phản hồi
Địa điểm: Văn phòng Portland Public Schools
Địa chỉ: 501 N. Dixon St., Portland, OR 97227
*** Bữa ăn tối và dịch vụ chăm sóc trẻ sẽ được cung cấp MIỄN PHÍ! ***

