
 

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình đẳng. 

Trường Jason Lee chào đón các bậc cha, chú và ông 
đến tham dự sự kiện độc đáo 

Hơn 150 thành viên gia đình, chủ yếu là nam giới, đã tham dự một sự kiện độc đáo tại Trường 

tiểu học Jason Lee vào tuần trước. 

Sự kiện thường niên WatchDOGS (Bố của những học sinh xuất sắc) của trường học nhằm mục 

đích tập hợp các bậc cha chú, ông bà và các thành viên khác trong gia đình đến tham dự một 

buổi tối ăn pizza, vui chơi và tham gia các hoạt động gắn kết. 

Trợ lý hiệu trưởng Blake Robertson cho biết "Sự kiện tuyệt vời này là cầu nối tích cực dành cho 

người lớn và thực sự góp phần cải thiện không khí và văn hóa tại Jason Lee". 

Sự kiện này được khởi xướng bởi giáo viên Susan Hill đã trở thành một điểm nhấn vào mỗi đầu 

năm học tại trường. Số lượng người tham gia đã tăng trưởng đều đặn, từ 50 gia đình tham gia 

ban đầu tăng lên 124 gia đình vào năm ngoái và 150 gia đình vào năm nay. 

Robertson nói rằng "Đối với một trường K-5 thì đây là một kết quả khá ấn tượng". 

WatchDOGS là một chương trình quốc gia giúp các trường học tổ chức các sự kiện, cung cấp 

hàng hóa và lập kế hoạch trợ giúp. Dù đối tượng chính của chương trình là các thành viên nam 

trong gia đình nhưng tất cả các thành viên đều được chào đón tại Jason Lee và đã có một số bà 

mẹ tham dự vào tuần trước. 

Jason Lee đã điều chỉnh chương trình để phù hợp với giá trị cốt lõi của trường là an toàn, tôn 

trọng và trách nhiệm cũng như tập trung gắn kết các gia đình và cải thiện văn hóa tại cộng đồng 

trường học. Chẳng hạn như, trong sự kiện diễn ra vào tuần trước, đã có các phiên dịch viên 

tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha tham gia và nhân viên của trường cũng đã liên hệ với các gia 

đình theo nhiều cách khác nhau để đảm bảo họ biết đến sự kiện. 

Sự kiện này cũng đóng vai trò là công cụ tuyển dụng để mời phụ huynh tham gia công việc tình 

nguyện tại trường. Vào tuần trước, nỗ lực này đã tạo ra hơn 30 lượt đăng ký theo ca làm việc tại 

lớp học, phòng ăn trưa và trong giờ nghỉ giải lao. Các ca làm việc sẽ diễn ra cho đến tháng Hai 

khi trường sẽ tổ chức sự kiện tương tự - Ăn tráng miệng cùng các bố. 
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