Thông Báo về Phiếu Điểm Quý Thứ Ba
Các gia đình và học sinh thân mến:
Trong nỗ lực để hồi phục lại nhiều ngày học bị mất do trời tuyết vào Tháng 12 và Tháng Giêng, PPS và
Hiệp Hội Giáo Viên Portland (PAT) đã đồng ý với một số điều khoản bao gồm việc kéo dài năm học và
chuyển đổi ngày giáo viên soạn thảo giáo trình và chấm điểm thành một ngày học tập.
Như đã thông báo trước đây, Ngày 7 Tháng 4 sẽ là một ngày học tập, đặc biệt quan trọng để khôi phục
lại thời gian giảng dạy cho các học sinh lớp mười hai trước khi tốt nghiệp (xảy ra trước khi kết thúc
năm học khi những ngày khác sẽ được học bù lại).
Để đổi lấy ngày soạn thảo giáo trình và chấm điểm này, PPS và PAT đồng ý rằng các phiếu điểm quý
thứ ba sẽ chỉ bắt buộc đối với:
•

Các học sinh lớp mười hai

•

Các học sinh cần điểm (thí dụ, hợp lệ để chơi thể thao hoặc điền đơn xin học đại học)

•

Các học sinh trong các lớp theo từng quý

Trong cuộc thương lượng xảy ra sau đó, PPS và PAT cũng đồng ý rằng phiếu điểm quý thứ ba sẽ được
cấp cho:
•

Các học sinh có nguy cơ bị rớt hoặc có hành vi hoặc thành tích cho thấy sự suy giảm đáng kể

•

Các học sinh giáo dục đặc biệt

Chúng tôi hiểu rằng cha mẹ có thể bực tức vì các điều này. Chín ngày học là gần hai tuần học tập có
giá trị. Mặc dù không thể hồi phục được cả chín ngày, nhưng sở học chánh đã làm việc với nghiệp
đoàn để tăng thêm càng nhiều ngày càng tốt và kết quả là PPS đã có thể đáp ứng được hơn đòi hỏi tối
thiểu của tiểu bang.
Trong khi nhiều học sinh sẽ không nhận được phiếu điểm chính thức trong quý thứ ba, quý vị luôn có
thể gặp giáo viên để thảo luận về thành tích của con em quý vị và hiểu biết con em đang học hành tiến
bộ như thế nào.
Và phiếu điểm cuối năm sẽ được gửi đến tất cả các gia đình sau khi hoàn tất năm học.
Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị và vui lòng cho tôi biết nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì.
Cám ơn quý vị,
Bob McKean
Giám Đốc Sở Học Chánh Tạm thời
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