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Kính gửi Cộng đồng PPS, 
 
Sáng nay, Bộ Giáo dục Oregon đã công bố công khai dữ liệu đánh giá tổng kết học tập của mùa 
xuân vừa qua. Tôi vui mừng chia sẻ rằng PPS đã tránh được những giảm sút đáng kể, nhưng dù 
sao thì dữ liệu cũng cho thấy tác động tiêu cực của đại dịch. 
 
Nó cũng cho thấy một điều mà chúng ta đã biết: trong khi có những điều đáng chú ý đang xảy 
ra ở các trường trong PPS, những học sinh Da đen, người Mỹ Bản Địa và các học sinh da màu 
khác của chúng ta đang trải qua những khoảng cách học tập dai dẳng, mang tính thế hệ và 
không thể chấp nhận được. 
 
Chúng tôi vẫn kiên định với quyết tâm phá vỡ khoảng cách này và đẩy nhanh kết quả học tập 
của học sinh, đặc biệt là đối với học sinh da màu. Chúng tôi đã nhận được định hướng rõ ràng 
này từ quý vị, cộng đồng của chúng ta, và rất lâu trước khi các cuộc kiểm tra đánh giá này được 
thực hiện vào mùa xuân năm ngoái và chúng tôi đã bắt đầu lập kế hoạch các bước cụ thể để 
hiện thực hóa tầm nhìn chung của chúng tôi. Các bước đó bao gồm: 
 

● Vào tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã thông qua cơ cấu giảng dạy mới và một chương 
trình giảng dạy mới cho toàn học khu nghiêm ngặt và dựa trên tiêu chuẩn. Chúng tôi đã 
sớm nhận thấy những tín hiệu đầy hứa hẹn tác động tích cực đến kết quả học tập của 
học sinh 

● Năm nay, chúng tôi đang sử dụng hơn $ 16,5 triệu đô la của liên bang để bồi dưỡng 
chuyên môn có mục tiêu. Chúng tôi rất biết ơn sự đầu tư thời gian của giáo viên vào việc 
học tập chuyên môn của họ khi chúng tôi giới thiệu chương trình giảng dạy mới 

● Chúng tôi đã tiếp tục ưu tiên các dịch vụ và hỗ trợ trực tiếp dành cho học sinh: các 
chuyên gia tăng tốc học tập mới cho các nhóm học sinh cụ thể; mở rộng giáo dục kỹ 
thuật và nghệ thuật nghề nghiệp; và tăng cường đầu tư vào sức khỏe tâm thần và hành 
vi, tư vấn và công tác xã hội để hỗ trợ các nhu cầu phi học tập của học sinh và đảm bảo 
các em sẵn sàng học tập tốt hơn 

 

https://www.opb.org/article/2022/09/22/oregon-education-test-scores-standardized-pandemic/
https://drive.google.com/file/d/1moyAGU_LM4oOXhx8RrALjCB6Vwa5aHjM/view
https://www.kgw.com/article/news/education/portland-public-schools-new-curriculum/283-889b0fa1-164f-476a-8b5c-8086456fb3a6
https://www.kgw.com/article/news/education/portland-public-schools-new-curriculum/283-889b0fa1-164f-476a-8b5c-8086456fb3a6


 
Chúng tôi có kế hoạch và các hành động rõ ràng đã được thực hiện. Chúng tôi có các hệ thống. 
Chúng tôi có tài năng. Chúng tôi có quan hệ đối tác cộng đồng mạnh mẽ. Và tất cả chúng tôi 
đều hiểu “tại sao”. 
 
Và vì điều đó, tôi thực sự tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình: một nền giáo dục 
chất lượng cao cho mọi học sinh, và bằng chứng rõ ràng rằng chúng tôi đang nâng cao và thúc 
đẩy thành tích của tất cả học sinh - đặc biệt là những học sinh Da đen, người Mỹ Bản Địa và da 
màu. 

Công việc phía trước của chúng tôi sẽ không thể không có những thách thức và việc đạt được 
mục tiêu này cần có tất cả chúng ta. Chúng tôi vẫn cam kết cải tiến liên tục. Với các nhà giáo 
dục, các nhà lãnh đạo và nhân viên tài năng tại PPS, cũng như tất cả các gia đình và đối tác cộng 
đồng hỗ trợ, tôi vẫn lạc quan rằng hệ thống trường học của chúng ta sẽ tiếp tục mạnh hơn và 
cuối cùng loại bỏ những khoảng cách học tập dai dẳng. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ công 
việc quan trọng này. 

Không có nhiệm vụ nào lớn hơn hoặc cấp bách hơn trước mắt chúng ta ngoài việc đảm bảo 
rằng mỗi học sinh của chúng ta đều phát triển mạnh mẽ. 

 

Guadalupe Guerrero 
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