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Các trường công lập trong Oregon sẽ sớm nhận được một 
khoản tài trợ lớn từ tiểu bang và Sở Học Chánh Portland muốn 
nghe từ cộng đồng về suy nghĩ của quý vị về Đạo Luật Học 
Sinh Thành Công. Là một thành viên trong cộng đồng, chúng 
tôi muốn mời quý vị tham gia với chúng tôi để đóng góp 
những ý tưởng của quý vị. Khoản tài trợ sẽ giúp PPS bắt đầu 
công việc chuyển đổi để thực hiện tầm nhìn dài hạn cho sở học 
chánh được xác định qua quy trình Tầm nhìn toàn diện, hướng 
đến cộng đồng. Tầm nhìn PPS mô tả các mục tiêu của chúng 
tôi cho lớp tốt nghiệp năm 2030 và trải nghiệm giáo dục sẽ 
ngày càng trở thành hiện thực cho mỗi học sinh tốt nghiệp từ 
năm 2019 trở đi. Xin xem trang web Đạo Luật Học Sinh Thành 
Công để tìm hiểu thêm về các lãnh vực mà quỹ tài trợ dự định 
giải quyết. www.pps.net/studentsuccessact

Đạo Luật Học Sinh 
Thành Công

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của 
quý vị, xin tham dự một trong các 
cuộc họp dưới đây hoặc tham gia 
cuộc khảo sát ý kiến trên www.pps.
net/studentsuccessact

Ngày 17 Tháng 10 (6-7:30 giờ tối) 
Buổi họp Kết nối Cộng đồng tại 
Trường Lent 
5105 SE 97th Ave.

Ngày 19 Tháng 10 (9-10:30 giờ 
sáng) Buổi họp Kết nối Cộng đồng: 
được đồng bảo trợ bởi cơ quan 
Coalition of Communities of Color tại 
Trường Faubion 
2930 NE Dekum St.

Ngày 22 Tháng 10 (6-7:30 giờ tối) 
Buổi họp Kết nối Cộng đồng: được 
đồng bảo trợ bởi cơ quan STAND for 
Children tại Trường Roosevelt 
6941 N. Central St.

Ngày 24 tháng 10 (Từ 6 chiều đến 
7:30 chiều) Sự tham gia kết nối của 
cộng đồng được tổ chức tai Pionee, 
Special Education trong học khu  
2600 SE 71st Ave.


