
 

Sở Học Chánh Portland (PPS) áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng. 

PPS cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cho học 
sinh và gia đình LGBTQ 

Sở Học Chánh Portland cam kết tạo nên các môi trường giáo dục an toàn và thân thiện 
cho các em học sinh đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới, và đang tìm 
hiểu. Gần đây, nhiều trường học trên toàn quốc đã tham gia phong trào Ally Week 
(Tuần lễ cho Bạn đồng minh), khi học sinh LGBTQ tổ chức các cuộc đối thoại nhằm chia 
sẻ những gì các em cần từ bạn đồng minh của mình tại trường. 

Tuần lễ này cho chúng ta những lời nhắc nhở thâm sâu, rằng tất cả mọi người trong 
PPS đều có trách nhiệm đóng một vai trò. Học khu cung cấp rất nhiều nguồn lực, quy 
tắc nhằm hỗ trợ học sinh LGBTQ. 

"Việc tạo các ngôi trường nơi tất cả học sinh đều được công nhận, tôn trọng và coi trọng 
bắt đầu từ năm tiểu học và kéo dài đến điểm đích con đường học tập," Giám đốc Dịch 
vụ Hỗ trợ Học sinh, bà Brenda Martinek, cho biết. 

Hội đồng Giáo dục PPS nhấn mạnh cam kết của học khu đối với học sinh LGBTQ trong 
bản sửa đổi về Chính sách Không phân biệt đối xử/Chống Quấy rối mà học khu đã phê 
duyệt vào tháng Tư. Sự cam kết này theo sau chỉ thị hành chính được phê duyệt vào 
tháng Giêng, nhằm mục đích tạo môi trường an toàn và thân thiện cho học sinh chuyển 
giới và không theo chuẩn về giới tính.  

Học khu cũng có các nguồn trợ giúp khác nhằm giúp thầy cô giáo hỗ trợ học sinh 
LGBTQ và gia đình các em:  

• Những câu hỏi thường gặp dành cho nhân viên về vấn đề LGBTQ 
• Bản hướng dẫn cách thực hành tốt nhất nhằm phục vụ học sinh LGBTQ, do 

Southern Poverty Law Center biên soạn 
• Một trang liệt kê đầy đủ các nguồn hỗ trợ cho học sinh, phụ huynh và gia đình 

cũng như giáo viên, huấn luyện viên và các cá nhân khác.  

PPS cũng có các câu lạc bộ gọi là Gay Straight Alliances (GSA) trong toàn học khu với 
các nhóm hỗ trợ nhiệt tình cho học sinh tham gia. Để biết thêm thông tin về các câu lạc 
bộ GSA, hoặc nếu quý vị có thắc mắc về các vấn đề LGBTQ và các nguồn lực khác, vui 
lòng liên hệ với Nicole Kappes-Levine tại nlevine1@pps.net. 

 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Non-discrimination_Policy_041018.pdf
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