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Hơn 60 học sinh tham dự Hội nghị Hội đồng Học 
sinh 
Các học sinh đại diện cho mỗi cấp lớp từ chín trường trung học PPS gặp nhau tại Trường Trung 
Học Cleveland vào Ngày 1 Tháng Mười Hai cho Hội Nghị Hội Đồng Học Sinh toàn sở học chánh 
được điều phối bởi học sinh thành viên Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục, Nick Paesler. 

Các chủ đề thảo luận trong số hơn 60 học sinh bao gồm công bằng chủng tộc, hợp tác tư vấn, 
cảnh sát trường học, lãnh đạo và kết nối mạng. Giám Đốc Sở Học Chánh Guadalupe Guerrero, 
cũng như các thành viên Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Paul Anthony, Scott Bailey, Rita Moore và 
Mike Rosen, cũng tham dự các buổi họp. 

Cuộc họp buổi chiều được dành riêng cho sáng kiến Visioning của sở học chánh và có liên quan 
đến một loạt các bài tập gợi nhiều suy nghĩ cho các học sinh để chia sẻ ý kiến của họ về tương lai 
của giáo dục tại Sở Học Chánh Portland. Sự học tập sẽ như thế nào vào năm 2030? Những kỹ 
năng nào cần thiết cho các học sinh? Công nghệ sẽ thay đổi như thế nào? 

Phiên họp của Các Cảnh Sát Viên Trường Học đã được Đại úy Sở Cảnh sát Portland Tasia Hager 
tham dự, người giám sát Ban Dịch vụ Thanh niên phục vụ khoảng 200 trường học của Portland 
trong bảy sở học chánh với gần 100.000 học sinh. 

Đại úy Hager đã tổ chức một phiên hỏi đáp với các học sinh và chia sẻ rằng đã có hơn 5.000 cuộc 
gọi từ trường đến sở cảnh sát năm ngoái. Trong số những cuộc gọi đó, 500 liên quan tội phạm, 
và đã thực hiện 13 vụ bắt giữ. Phần còn lại của cuộc gọi được giải quyết bởi hiệu trưởng. 

Trong cuộc trò chuyện gần 90 phút, các học sinh đã được đưa ra tổng quan về thỏa thuận liên 
chính phủ (intergovernmental agreement)  giữa PPS và Sở Cảnh sát Portland hiện đang được 
xem xét. Khi được hỏi liệu các học sinh có biết cảnh sát viên (SRO) của trường mình không, chỉ 
có một học sinh biết tên của cảnh sát viên, một học sinh khác nói rằng anh ta không biết SRO là 
gì, và những người khác nói rằng họ không được giới thiệu với cảnh sát viên của trường họ. 

Đại úy Hager nhận xét, “Một trong những thử thách là vì sở cảnh sát có ít nhân viên - họ thường 
gọi cảnh sát SROs để làm việc tuần tra, để lại SRO trong các trường chỉ ba ngày một tuần. Mục 
tiêu là để thay đổi điều đó và thỏa thuận này sẽ thay đổi điều đó. ” 

Sẽ có một phiên họp do học sinh hướng dẫn để thảo luận về các cảnh sát viên trường học vào 
Thứ Năm, Ngày 6 Tháng 12 từ 3-5 giờ chiều trong hội trường Hội đồng Quản trị tại 501 N. Dixon 
St. Tất cả hiệu trưởng trường trung học đã gửi thông báo cho các học sinh vào Thứ Sáu tuần 
trước, khuyến khích họ tham dự. 

-Cameron Vaughan 
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