
 

Lá Thư #4 của Giám Đốc Dự Án Canh Tân RHS Ngày 27 Tháng 11, 2013 

Trong lúc mọi người chuẩn bị ổn định cho kỳ nghỉ cuối tuần của mùa Lễ Tạ Ơn, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị vài 
thông tin cập nhật về dự án canh tân Trường Trung Học Roosevelt (RHS): 

Trong ngày Thứ Hai tuần vừa qua, Hội đồng Quản trị các Trường học PPS đã chính thức bỏ phiếu để nới rộng canh tân 
Trường Trung học Roosevelt (RHS) từ một khả năng thu nhận 1,200 học sinh chánh yếu/1,500 học sinh thông thường 
đến khả năng thu nhận 1,350/1,700 học sinh. Việc nâng cao khả năng thu nhận này của dự án sẽ cần bổ sung thêm 
các lớp học và gia tăng kích thước của phòng tập thể dục, thư viện và phòng ăn. 

Đêm kế tiếp, đội ngũ thiết kế do Kiến trúc sư Bassetti dẫn đầu, đã trình bày bản đề án quy hoạch tổng thể hiện trong 
buổi Giới Thiệu Trường Học với cộng đồng được tổ chức tại phòng ăn của RHS. Đề án quy hoạch tổng thể này là thành 
quả của 8 cuộc họp với nhóm tư vấn thiết kế (DAG), 7 hội thảo nhỏ với các học sinh, 2 hội thảo cộng đồng và một số 
cuộc họp nhóm nhỏ bao gồm cả Hội PTSA, nhân viên RHS/giáo viên, các Hội PTSA của các trường mà các học sinh sẽ 
chuyển tiếp đến trường RHS và các nhóm lãnh đạo kinh doanh. 

Đề án quy hoạch tổng thể là một cái nhìn tổng quát toàn diện về cơ sở học đường và các phòng ốc phụ thuộc của cơ 
sở này. Đề án nhắm vào các khoảng không gian cấu hình như phòng tập thể dục, sân khấu, các khu vực chung/phòng 
ăn, và các lớp học theo những phương cách khuyến khích cho các ưu tiên thiết kế và cơ hội giáo dục đã được xác định 
thông qua các cuộc họp nói trên. 

Trong đêm giới thiệu trường, các thành viên cộng đồng đã có cơ hội đặt ra các câu hỏi về kế hoạch và các bước tiếp 
theo. Đặc biệt, đã có cuộc thảo luận rất tốt về sự nâng cao những cơ hội tự chọn hoặc "con đường sự nghiệp" có thể 
được cung cấp trong một cơ sở canh tân hiện đại hóa Roosevelt. Cuộc đàm thoại này sẽ được tiếp tục trong tháng tới, 
xin hãy tiếp tục theo dõi các cơ hội để tham gia trong thời gian gần đây. 

Hiện nay, chúng tôi rất phấn khởi để mang những thành quả đạt được trong quá trình hoạt động của cộng đồng trong 
tháng qua để đệ trình Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận. Kế hoạch Tổng thể đã được chọn, như đã trình bày trong đêm 
giới thiệu trường, sẽ được trình lên Hội đồng Quản trị vào Thứ Hai, ngày 2 Tháng 12, lúc 6 giờ 00 chiều tại Phòng Họp 
Hội Đồng BESC. Việc bỏ phiếu chấp thuận sẽ được tổ chức tại một cuộc họp sau đó - hoặc là trong ngày 09 tháng 
Mười Hai hoặc là ngày 16 tháng Mười Hai. 

Các thành viên của cộng đồng có quan tâm muốn nghe thấy thuyết trình về đề án này, bao gồm các kế hoạch phối 
họp và một bản tóm tắt của quá trình do các nhóm dự án chia sẻ, được khuyến khích tham gia đi dự buổi họp trong 
ngày Thứ Hai. Chúng tôi sẽ giới thiệu nhìn nhận các thành viên DAG của chúng ta và việc tham gia và đóng góp của họ 
cho quá trình của đề án. 

Sau khi Hội đồng Quản trị chấp thuận Kế Hoạch Tổng Thể, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo: Thiết kế Họa đồ. 
Bản Thiết kế Họa đồ sẽ bắt đầu chọn lọc các ý tưởng từ Kế Hoạch Tổng Thể và phỏng đoán các chi tiết của những 
khoảng không gian phòng ốc sẽ được nhìn thấy và cảm nhận như thế nào. Các ngày họp để cho cộng đồng tham gia ở 
giai đoạn kế tiếp sẽ được công bố trong thời gian gần đây. 

Chúng tôi xin cảm tạ tất cả các ý kiến và sự tham gia của mọi người mà chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều từ trong 
những tháng vừa qua và mong muốn được nhìn thấy cả hai - những khuôn mặt quen thuộc cũng như những khuôn 
mặt mới - trong lúc chúng ta hành động phát triển trường học của chúng ta. Xin vui lòng liên lạc nếu có thắc mắc bằng 
cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư rhsmod@pps.net. 
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Giám đốc Đầu Tư Dự Án  – Trường Trung Học Roosevelt 
“Go Riders!” 
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