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Chương Trình Giáo Dục Người Di Cư tiếp tục giúp 
đỡ học sinh, gia đình trong PPS 

Sau một mùa hè có hiệu quả, Chương Trình Giáo Dục Người Di Cư của PPS đang tiếp tục giúp 
học sinh từ các gia đình nhập cư làm quen với những thách thức của trường học.  

Mùa thu này, MEP đang tổ chức các hội thảo để chuẩn bị cho học sinh về các cuộc hội nghị sắp 
tới giữa phụ huynh-học sinh. Được hướng dẫn bởi các mục tiêu của cha mẹ cho con cái của họ, 
chương trình giúp học sinh nhận định, có động lực và luôn hướng tới mục đích tốt nghiệp, phù 
hợp với sự nhấn mạnh của tiểu bang về việc nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp. 

Elena Collazo-Santiago, một TOSA (giáo viên với công việc đặc biệt )trong chương trình, cho biết: 
"Trong khi học sinh kết nối với bạn bè, cha mẹ đang tìm hiểu thêm về đại học, sự sẵn sàng trong 
nghề nghiệp cho con cái của họ, và sự hướng dẫn của phụ huynh. 

MEP giúp đỡ khoảng 200 học sinh trong toàn PPS. Nó bắt đầu từ năm 1968 và là một phần của 
chương trình Phần C, Chương I của Bộ Giáo Dục, được tạo ra để giúp các gia đình có trẻ em từ 3 
đến 21 tuổi có cha mẹ hoặc người giám hộ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt cá 
hoặc lâm nghiệp. 

Chương trình bao gồm một phần dành cho mùa hè. Mùa hè này, những người tham gia đã học 
về đọc, viết và toán; tham gia một chuyến tham quan OMSI; và thưởng thức một ngày dã ngoại 
với bữa tiệc theo phong cách Mexico. Khoảng 160 học sinh đã nhận được một đôi giày, và thẻ 
quà tặng của Old Navy trị giá 50 đô-la, từ My New Red Shoes, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên 
giúp đỡ trẻ em vô gia cư và có thu nhập thấp. 

MEP vẫn đang tìm kiếm để xác định thêm các học sinh có đủ điều kiện và có thể được hưởng các 
lợi ích của chương trình. 

Bất cứ ai có biết một ứng cử viên nên liên hệ Collazo-Santiago (971-347-5923, 
ecollazosantiag@pps.net) hoặc người tuyển dụng của MEP Juan Ramirez (503-735-5697, 
jramirez@pps.net). 
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