Kính Gởi Phụ Huynh,
Là một nhà giáo của Trường Công lập Portland (Portland Public School, hoặc PPS), tôi
đánh giá cao việc tạo ra một môi trường học tập tốt nhất có thể thực hiện được cho con
em quý vị.
Với vai trò của một nhà giáo, tôi luôn biện hộ cho các em học sinh được có những nhu
cầu cần thiết và đó là điều mà tôi xem rất là quan trọng. Tôi không muốn mất một ngày
giảng dạy nào cho các em học sinh của mình, nhưng tôi không thể chịu đựng được một
đợt cắt giảm ngân sách nào khác.
Như quý vị đã biết, PPS sẽ đóng cửa các trường học vào thứ Tư, ngày 8 tháng Năm vì
hàng ngàn giáo viên như tôi sẽ cùng nhau đứng lên vì quyền lợi của các con em học
sinh và sự chú ý đến việc tài trợ đầy đủ cho các trường học của chúng ta. Buổi tổ chức
thân thiện có tính cách gia đình này sẽ có những sinh hoạt vào buổi sáng bắt đầu lúc
8:30 sáng, sau đó là một cuộc biểu tình vào lúc 11 giờ sáng tại Tom McCall Waterfront
với các giáo viên, phụ huynh và các em học sinh.
Trong 30 năm qua, tiểu bang Oregon đã chi tiêu rất ít so với mức chi tiêu trung bình
trên toàn quốc cho mỗi em học sinh, dẫn đến tình trạng lớp học có nhiều học sinh hơn,
thời gian giảng dạy giảm thiểu và cắt giảm các lớp học về thể dục, nghệ thuật, dạy
nghề và âm nhạc. Hàng năm, giáo viên phải làm việc nhiều hơn với sự thiếu thốn về
nguồn hỗ trợ. Điều này thực sự ảnh hưởng đến tất cả các con em của quý vị.
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về buổi tổ chức có tính cách gia đình này để quý vị có
thể quyết định nếu quý vị có muốn tham gia hay không, xin bấm vào
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