Hội Đồng Quản Trị Phê Duyệt Ngày 12 Tháng 11 Là Ngày Bồi
Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên
Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng 11, các giáo viên Portland Public Schools sẽ có thêm một ngày để xây dựng kỹ
năng và kiến thức của họ, và học sinh sẽ có bốn ngày cuối tuần. Điều này đã được đưa ra trong cuộc họp
Hội đồng Giáo dục PPS hôm thứ Ba, đã bỏ phiếu đồng ý chọn Ngày 12 Tháng 11 là ngày bồi dưỡng
chuyên môn cho giáo viên.
Các trường học trong cả nước đã được chỉ định sẽ đóng cửa vào Thứ Năm, Ngày 11 Tháng 11, để kỷ
niệm Ngày Cựu Chiến Binh, ngày lễ của liên bang. Đồng thời đóng cửa trường học vào ngày hôm sau,
PPS sẽ có bốn ngày cuối tuần cho học sinh.
Ngày 12 Tháng 11 sẽ mang đến cho giáo viên một ngày bồi dưỡng chuyên môn trở lại sau khi phần lớn
thời gian không đứng lớp của họ dành cho các yêu cầu mở cửa an toàn trong đại dịch COVID-19.
"Do nhu cầu về nguồn nhân viên của trường và những hạn chế về nhân sự, chúng tôi được thử thách để
cung cấp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tập trung vào việc áp dụng chương trình giảng
dạy được tài trợ bởi trái phiếu gần đây của chúng tôi, thực hành giảng dạy là chính và các sáng kiến
nhằm rút ngắn các khoảng cách cơ hội học tập của học sinh, " Tiến sĩ Shawn Bird, Phó Giám đốc, đã viết
trong một báo cáo cho Hội Đồng.
Ngay cả khi mất một ngày giảng dạy, PPS vẫn theo lịch trình học để học sinh đạt được các yêu cầu về
thời gian giảng dạy của tiểu bang Oregon ở tất cả các cấp lớp.
Học khu cũng tiếp tục linh hoạt nếu nhiều ngày giảng dạy bị mất vì thời tiết khắc nghiệt. Ngày Lễ Tổng
Thống, vào Ngày 21 Tháng 2, có thể được dùng làm ngày học bù (có thông báo trước 30 ngày) và ba
ngày cuối cùng của năm học - Ngày 13, 14 và 15 Tháng 6 - cũng được dành cho những ngày học bù.

