
 

Sở Học Chánh Portland là một cơ quan khẳng định công bằng trong tuyển dụng  và bình đẳng trong việc làm. 

 

Buổi Họp Lắng Nghe: Chúng Tôi Muốn Được Nghe Tiếng 
Nói của Quý Vị Về Đề Nghị Yêu Cầu Chích Ngừa COVID-19 
Cho Học Sinh (12 tuổi trở lên) 

PPS muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị về việc yêu cầu tất cả học sinh từ 12 tuổi trở lên phải 
được chích ngừa COVID-19. Tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức ba buổi họp lắng nghe trực tuyến 
dành cho học sinh và gia đình. Các buổi họp này sẽ được thực hiện thông qua chương trình 
Zoom. Các buổi họp lắng nghe này là: 

Thứ Ba, ngày 19 tháng Mười, từ 6g30-8g00 tối 
Chúng tôi kính mời gia đình thuộc PPS tham gia với chúng tôi trong ba buổi họp lắng 
nghe được tổ chức thành nhóm bởi các trường trung học: 

● Nhóm 1:  Các Trường Roosevelt, Lincoln, Ida B. Wells, Metropolitan Learning 
Center (RSVP tại đây) 

Bất cứ ai cần phiên dịch để đưa ra ý kiến đóng góp nên tham gia nhóm 
này. Có thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, 
tiếng Quảng Đông, tiếng Nga, tiếng Somali và Ngôn Ngữ Ký Hiệu. 
 
Để được thông dịch tiếng Việt, gọi 1-470-485-9031 và nhập mã PIN 472 
897 855#. 

● Nhóm 2: Các Trường Grant, McDaniel, Jefferson, các Chương trình Multiple 
Pathways to Graduation (RSVP tại đây) 

● Nhóm 3: Các Trường Cleveland, Franklin, Benson (RSVP tại đây) 

Chúng tôi khuyến khích các gia đình học sinh tiểu học và trung học cơ sở cấp 2, các học 
sinh trong chương trình đặc biệt chọn một nhóm dựa trên trường trung học hiện tại và/ 
hoặc trường trung học trong tương lai của học sinh. 

Thông dịch viên sẽ được cung ứng với các ngôn ngữ sau đây: ASL, Tây Ban Nha, Việt 
Nam, Quan Thoại và Quảng Đông, Nga và Somali. 

Thứ Năm, ngày 21 tháng Mười, từ 9g-10g30 sáng. 

Chúng tôi kính mời các gia đình thuộc PPS nói tiếng Tây Ban Nha tham gia với chúng tôi 
để chia sẻ suy nghĩ của họ về chủ đề này. Buổi họp lắng nghe này sẽ được thực hiện 
bằng tiếng Tây Ban Nha.   

Nếu quý vị muốn tham gia, vui lòng ghi danh (trang liên tại đây) 

Thứ Năm, ngày 21 tháng Mười, từ 4g30-6g tối  

https://pps-net.zoom.us/meeting/register/tZUqdOCqqj4iGdJYrr33mSAlv9AiGhRlECtD
https://pps-net.zoom.us/meeting/register/tZArc-qppz0oHdetiY7L01qGTBzsSW8iO5Yp
https://pps-net.zoom.us/meeting/register/tZMtc-qqqToqG9MMGays5F7Q1MvTGT7TECK_
https://pps-net.zoom.us/j/81991369296


2 

Chúng tôi mời các học sinh thuộc PPS tham gia với chúng tôi để chia sẻ suy nghĩ của các 
em. Xin lưu ý: Sự kiện này chỉ dành riêng cho học sinh. 

Các buổi họp lắng nghe có ý nghĩa là để chúng tôi được nghe trực tiếp từ quý vị, gia đình và các 
học sinh của chúng ta. Đây là tất cả những gì mà quý vị cần biết: 

• Sau khi quý vị ghi danh RSVP, quý vị sẽ nhận được nhiều thông tin hơn, bao gồm trang 
mạng liên kết đến chương trình zoom, cách thức cuộc họp và “điều gì sẽ xảy ra”. 

• Sau 5 phút chào đón và giới thiệu về sự kiện của các thành viên và nhân viên Hội đồng 
quản trị PPS, chúng tôi sẽ mời riêng quý vị đóng góp ý kiến trong 2 phút. Chúng tôi 
khuyến khích các nhận xét tập trung vào việc yêu cầu tiêm vắc-xin cho học sinh từ 12 
tuổi trở lên như thế nào. 

Nếu quý vị không thể tham dự hoặc muốn gửi ý kiến trình bày bằng văn bản về chủ đề này, quý 
vị có thể thực hiện bằng cách sử dụng trang phục vụ khách hàng của chúng tôi, Let’s Talk. 

Cám ơn quý vị. 

https://www.pps.net/contact
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