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Các học sinh của chương trình Community 
Transition của PPS điều trần tại Cơ quan Lập pháp 
của Tiểu bang 

Hôm Thứ Tư,  sáu học sinh của Chương Trình Chuyển Tiếp Cộng Đồng (Community Transition 

Program) của Khu Học Chánh Portland đã điều trần tại Cơ Quan Lập Pháp Oregon để hỗ trợ một 

dự luật cho phép các em tiếp tục trong một chương trình mà có thể giúp các em học tập kỹ năng 

làm việc để trở thành những người có năng suất trong cộng đồng. 

Dự Luật 1522 của Thượng Viện sẽ sửa lại những điều không mong muốn trong dự luật trước, SB 

20, trong đó những học sinh đạt Chứng Chỉ Thay Thế  (Modified Diploma) sẽ không còn được 

những dịch vụ giáo dục đặc biệt, những dịch vụ mà trước đây các học sinh này được hưởng cho 

đến 21 tuổi.  Chứng Chỉ Thay Thế  là phần thưởng cho những học sinh đạt được 24 tín chỉ, 

nhưng vì khuyết tật hoặc vì những lý do khác mà các em này không thể đáp ứng đầy đủ các môn 

học yêu cầu của bằng tốt nghiệp trung học. 

Vì sự mâu thuẫn của SB 20, Hội Đồng Giáo Dục Oregon đã thông qua một đạo luật tạm thời để 

tiếp tục giữ những dịch vụ đã có trước đây trong chương trình giáo dục đặc biệt, nhưng đạo luật 

này sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng Bảy. Dự Luật SB 1522 muốn những dịch vụ này được có vĩnh 

viễn. 

Sáu học sinh PPS điều trần này đã nhận được, hoặc sắp nhận được Chứng Chỉ Thay Thế và đang 

tiếp tục nhận các dịch vụ của chương trình CTP, một chương trình nhằm phục vụ thanh thiếu 

niên đã hoàn tất ít nhất 4 năm trung học. Điều trần trước Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện, các em 

nói về chương trình CTP giúp các em học về kỹ năng cần thiết trong đời sống như thế nào để khi 

các em bước đến tuổi trưởng thành và sống độc lập. 

Em Micah Wright cho các thượng nghị sĩ biết về những công việc của em ở quán cà phê và quán 

cà phê đã đưa  em đến chương trình nghệ thuật nấu ăn của trường Cao Đẳng Cộng đồng 

Portland, và em học cách điều động như thế nào trong xã hội.  

"Tôi học được cách không tranh cãi với người có thẩm quyền, tuân theo nghi thức và biết những 

gì tôi phải làm trong những trường hợp khác" Em nói. 

Em Spencer McNabb đã sử dụng iPad cho tiếng nói khi em nói về công việc của em và cũng để 

có thể kết bạn. "Tôi ra ngoài để học hỏi những gì xung quanh tôi," em nói. "Điều quan trọng là 

mọi người cũng học hỏi về chúng tôi. Trường học của tôi rất quan trọng. Cám ơn quí vị đã không 

đóng chương trình học. " 

Luam Yhannes cho biết cô đã học cách như thế nào là một đồng nghiệp tốt trong công việc tại 

Salvation Army, Red Cross và Walgreen. Em và những em khác cũng đã bàn thảo sự quan trọng 

của việc học cách sử dụng TriMet. 
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"Tôi đã học các đi xe buýt xung quanh khu vực của tôi", em nói. "Cách  phát biểu của tôi được 

tốt hơn. Tôi đã đã làm quen được nhiều bạn. Tôi đã học cách nói lên tiếng nói của mình. Gia 

đình tôi rất hãnh diện về tôi, và tôi cảm thấy thích thú cho tương lai. " 

Các học sinh cho biết những kỹ năng mà họ đang học hỏi sẽ giúp các em thực hiện được  sự độc 

lập nhiều hơn cũng như những quyết định quan trọng trong cuộc sống. 

"Tôi sẽ bênh vực cho quyền lợi của tôi", em Ali Hasoon nói. "Vâng, tôi sẽ bênh vực  và không để 

mọi người quyết định cuộc sống của tôi." 

Sự điều trần này, gồm cả những lời của em Lorenzo Pizana và em Samantha Omally, đã làm cho 

các thượng nghị sĩ phải tán tụng. 

Sara Gelser, một đảng viên Dân chủ của Corvallis nói: "Thật đáng khích lệ khi nhìn thấy những 

người trẻ tuổi phi thường này và tương lai đang hướng đến các em bởi vì các em đã có được 

một nền giáo dục tốt, học tập chăm chỉ để đạt được những chứng chỉ đó. "Các em học tập rất 

chăm chỉ trong các chương trình chuyển tiếp để được sẵn sàng, và các em không để những 

người khác quyết định về cuộc sống của các em hay chính bản thân của các em. Các em đã thực 

hiện cho tôi một năm 2018 tốt bằng cách hiện diện tại cuộc điều trần này. " 

Dự luật này đã được ghi với tình trạng "khẩn cấp" vì đạo luật tạm thời sẽ hết hạn vào tháng Bảy, 

và sẽ được lên lịch trình để đưa cho ủy ban trong tuần này. 

-Mike Tokito 


