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Update on SE Enrollment and Program Balancing 
Phase 2 Recommendation 

Kính gửi cộng đồng PPS: 

Hôm nay, ngày 29 tháng 4, Phó Giám đốc Học khu Claire Hertz đã đưa ra đề xuất Giai đoạn 2 về 

Cân bằng Ghi Danh và Chương Trình SE của cô, điều này sẽ ảnh hưởng đến 20 trường trong khu 

SE bắt đầu vào Mùa thu năm học 2023. Đề xuất được xây dựng dựa trên hoạt động của Liên 

minh Hướng Dẫn SE tình nguyện viên, người đã trình bày báo cáo cuối cùng tới cô ấy vào tuần 

trước.  

 

Hội đồng sẽ thảo luận về đề xuất của Phó Giám đốc Claire Hertz vào Ngày 10 Tháng 5 và sẽ bỏ 

phiếu vào Ngày 24 Tháng 5 cho các quyết định cuối cùng. 

 

Các thành viên cộng đồng được khuyến khích cung cấp phản hồi ý kiến của mình về đề xuất này 

cho buổi họp vào Ngày 5 Tháng 5 từ 6-8 giờ tối tại nhà ăn trường Trung học Franklin. 

 

Dưới đây là những thay đổi có thể thực hiện: 

● Harrison Park K-8 sẽ chuyển thành trường cấp hai. Các học sinh K-5 hiện tại sẽ theo học 

trường tiểu học mới tại trường Clark (trường này hiện tại là Trường Creative Science). 

Ngoài các học sinh trong khu vực lân cận, trường Cấp Hai Harrison Park sẽ bao gồm các 

học sinh trong khu vực lân cận từ các trường Vestal và Atkinson, và các học sinh trong 

chương trình Song ngữ Hòa nhập tiếng Trung Hoa từ trường Harrison Park và 

Woodstock. 

● Trường Creative Science sẽ chuyển đến Bridger K-5 và hòa nhập với chương trình trong 

khu vực hiện có ở đó. 

● Chương trình Song Ngữ Hòa nhập tiếng Tây Ban Nha tại Bridger sẽ chuyển đến Lent K-5, 

trường này sẽ trở thành một trường Song Ngữ đảm bảo được nhận các học sinh trong 

khu vực Lent. Thay vào đó, học sinh trong khu vực trường Lent không theo học chương 

trình tiếng Tây Ban Nha sẽ theo học tại Marysville K-5. 

● Kế hoạch được đề xuất sẽ chuyển các học sinh trong khu vực Woodstock và một phần 

trong khu lân cận Sellwood đến khu vực Lane, điều này tăng số học sinh ghi danh vào 

trường cấp hai nhỏ nhất trong vùng. Thay đổi ranh giới liên quan đến các trường tiểu 

học Woodstock, Lewis, Arleta, Marysville và Glencoe sẽ làm tăng số lượng học sinh ghi 

danh tại các trường tiểu học Creston, Vestal, Whitman và Woodmere. Những thay đổi 

này sẽ giúp các trường đáp ứng các mức ghi danh tối thiểu và cung cấp các chương trình 

mạnh mẽ hơn. 

● Trường Cấp Hai Kellogg, vừa khai giảng năm nay, cũng sẽ có những thay đổi từ sự đề 

xuất này. Chương trình Hòa nhập song ngữ tiếng Tây Ban Nha tại Mt. Tabor MS sẽ 

chuyển đến Kellogg, hợp nhất với chương trình song ngữ tiếng Tây Ban Nha trong khu 
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vực tại một trường cấp hai duy nhất. Kellogg sẽ quá lớn với những bổ sung này, vì vậy 

đề xuất cũng chuyển học sinh khu vực lân cận Creston ra khỏi Kellogg và vào trong khu 

vực đi học Hosford. Kellogg có thể sẽ vẫn có tỷ lệ học sinh đăng ký cao nhất trong khu 

vực, đây là một mối quan tâm lớn cho liên minh SEGC. 

 

Khi Hội đồng quyết định về những thay đổi này, việc lập kế hoạch sẽ bắt đầu để đảm bảo 

phương tiện vận chuyển đưa đón học sinh, nhân viên và hỗ trợ cộng đồng trong tương lai cũng 

như các nhu cầu thực hiện khác được thưc hiện vào đầu năm học 2023-24. 

 

Những thay đổi về ranh giới sẽ bắt đầu đối với học sinh mẫu giáo, học sinh lớp 6 và các học sinh 

mới khác vào Mùa Thu năm học 2023. Các học sinh khác sẽ được phép tiếp tục học tại trường 

hiện tại cho đến hết lớp cao nhất. Việc chuyển chương trình sẽ diễn ra cùng lúc với tất cả các lớp 

sẽ chuyển đến các địa điểm mới vào Mùa thu năm học 2023. 

 


