Kính thưa Cộng Đồng PPS,
Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các đơn đăng ký làm thành viên Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng
Công Bằng Xã Hội và Bình Đẳng Chủng Tộc (RESJ CAC) PPS đầu tiên của học khu. Ủy ban
này sẽ tư vấn cho cả Giám Đốc Học Khu và Hội Đồng Trường Học về bình đẳng chủng tộc và
những tác động đến giáo dục của các quyết định chính sách, đồng thời sẽ cùng hợp tác để
tăng cường hiểu biết và tiến bộ đối với Chính Sách Công Bằng Chủng Tộc Trong Giáo Dục
PPS và Kế Hoạch và Khung Thời Gian RESJ của PPS, tầm nhìn Tái Hiện PPS và Kế Hoạch
Chiến Lược PPS.
Chúng tôi đang tìm cách bổ sung toàn bộ 12 vị trí còn lại từ nhóm đơn đăng ký đa dạng gồm cả
học sinh, nhân viên và phụ huynh PPS có kinh nghiệm sống để có thể đưa ra lời khuyên và
phản hồi quan trọng nhằm đảm bảo rằng PPS đáp ứng được sứ mệnh và tầm nhìn của mình,
chuẩn bị cho các học sinh phát huy đầy đủ tiềm năng của mình.
Thông tin về RESJ CAC có thể được tìm thấy trong điều lệ của Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng
RESJ của PPS. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi để tìm thêm thông tin cơ
bản.
Các đơn đăng ký có tại đây: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali, tiếng Việt, tiếng
Trung, tiếng Nga.
Các đơn đăng ký sẽ đến hạn trước ngày 20 Tháng Mười và sẽ được Nhân Viên, Hội Đồng
Quản Trị và Giám Đốc Học Khu PPS xem xét với đề nghị về tư cách thành viên được gửi cho
Hội Đồng Trường Học PPS để phê duyệt tại Cuộc Họp Hội Đồng Trường Học ngày 1 Tháng
Mười Một.
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Lidia Lopez
Gamboa @ llopez@pps.net.
Xin cảm ơn quý vị trước vì đã cân nhắc, dành thời gian và cam kết để nuôi dưỡng văn hóa bình
đẳng chủng tộc và tinh thần chăm sóc trong học khu của chúng ta.
Xin cảm ơn,

Dani Ledezma,
Cố Vấn Cấp Cao, phụ trách về Bình Đẳng Chủng Tộc và Công Bằng Xã Hội

