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Các Phương Án Loại Hình Chương Trình
Vào ngày 13 Tháng Một, 2022, Liên Minh Chỉ Đạo Đông Nam đã cung cấp cho Học
Khu và FLO Analytics các phương án cập nhật để tìm hiểu các chương trình Hòa Nhập
Ngôn Ngữ Kép (Dual Language Immersion, DLI) và đảm bảo các trường trung học cơ
sở Harrison Park và Lane được ghi danh để đáp ứng mục tiêu tuyển sinh dự kiến năm
2025-26 là 500 học sinh.
Các phương án cho Dự Thảo Đề Xuất E được xây dựng dựa trên những giả định
sau cho việc sắp xếp chương trình chính. Phần đánh dấu biểu thị sự thay đổi so
với loạt Dự Thảo Đề Xuất D.
● Trường Creative Science được bố trí lại về Bridger dưới dạng Trường K-8.
Để mô hình hóa hoạt động ghi danh dự kiến năm 2025-26, giả sử rằng khoảng
một nửa trường sẽ được ghi danh qua rút thăm và nửa còn lại thông qua khu
vực đi học. Thành phần rút thăm sẽ có trọng số để ghi danh nhiều học sinh hơn
từ các khu vực lân cận so với các khu vực xa hơn, được thông báo bởi các mẫu
ghi danh hiện có cho Trường Creative Science. Điều này không nhất thiết phản
ánh cách tiếp cận thực tế cho hoạt động ghi danh học sinh trong các chương
trình này nếu loại hình này sẽ được triển khai.
● DLI Tiếng Tây Ban Nha tại cấp độ K-5 được bố trí tại Lent (toàn trường) và
Atkinson (cùngđịa điểm hiện tại). Chương trình DLI Tiếng Tây Ban Nha tại Lent
được kết hợp bởi chương trình hai thành phần hiện được bố trí tại Bridger. Lent
sẽ chuyển đổi thành mô hình giảng dạy DLI Tiếng Tây Ban Nha toàn trường với
một khu vực đi học. Học sinh tham dự chương trình khu vực lân cận của Lent sẽ
được mời tham gia chương trình DLI Tiếng Tây Ban Nha hoặc có thể đưa ra lựa
chọn từ chối vào trường học lân cận gần đó của mình. Chương trình DLI Tiếng
Tây Ban Nha Atkinson vẫn giữ nguyên.
● DLI Tiếng Hoa ở cấp độ K-5 vẫn giữ nguyên tại Clark (trước đây là
Harrison Park) và Woodstock, theo các loại hình cùng địa điểm hiện có
của họ. Chương trình Clark có dạng một thành phần và chương trình
Woodstock là hai thành phần.

Dự Thảo Đề Xuất Phương Án E1
Điểm nổi bật:
● DLI Tiếng Hoa K-5 từ Clark và Woodstock trung chuyển đến Harrison
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Park. Phương án này sẽ dẫn đến có một bộ phận trung chuyển được chia
tách tại Woodstock giữa chương trình khu vực lân cận và chương trình DLI
Tiếng Hoa, bởi chương trình khu vực lân cận Woodstock sẽ trung chuyển
đến Hosford(Phương án E1).
● DLI Tiếng Tây Ban Nha K-5 từ Lent (toàn trường) và Atkinson (cùng địa
điểm) sẽ trung chuyển đến Kellogg. Kellogg sẽ bị quá tải ghi danh trừ khi một
hoặc nhiều chương trình khu vực lân cận di chuyển đi nơi khác.
Khu Vực Lân Cận K-5 Atkinson trung chuyển đến Harrison Park. Cách
này sẽ dẫn đến có một bộ phận trung chuyển được chia tách tại Atkinson giữa
chương trình khu vực lân cận và chương trình DLI Tiếng Tây Ban Nha, bởi
chương trình DLI Tiếng Tây Ban Nha này sẽ trung chuyển đến Kellogg. Điều
này sẽ dẫn đến có một bộ phận trung chuyển được chia tách ở cấp trung học
phổ thông bởi Harrison Park dự kiến sẽ trung chuyển đến Trường Trung Học
Phổ Thông McDaniels và Atkinson được bố trí bên cạnh Trường Trung Học
Phổ Thông Franklin.
● Khu Vực Lân Cận K-5 Creston trung chuyển đến Hosford. Điều này là để
tránh quá tải tại Kellogg và không vượt mức ghi danh tại Hosford.
● Khu Vực Lân Cận K-5 Lewis trung chuyển đến Lane (như thể hiện
trong ranh giới của Dự Thảo Đề Xuất C). Điều này sẽ làm giảm mức ghi
danh của Trường Trung Học Cơ Sở Sellwood xuống dưới 500.
●

Nguồn Lực Phương Án E1:
Số liệu tóm tắt E1
Đồ họa lộ trình trung chuyển E1
Các biện pháp tác động về bình đẳng chủng tộc E1

Dự Thảo Đề Xuất Phương Án E2
Điểm nổi bật:
● DLI Tiếng Hoa K-5 từ Clark và Woodstock trung chuyển đến Kellogg. Điều
này dẫn đến có một bộ phận trung chuyển được chia tách tại Clark và
Woodstock giữa chương trình khu vực lân cận của các em và chương trình DLI
Tiếng Hoa.
● DLI Tiếng Tây Ban Nha K-5 từ Lent (toàn trường) và Atkinson (cùng địa
điểm) sẽ trung chuyển đến Harrison Park. Điều này dẫn đến có một bộ phận
trung chuyển được chia tách tại Atkinson giữa chương trình khu vực lân cận và
chương trình DLI Tiếng Tây Ban Nha.
● Khu Vực Lân Cận K-5 Lewis trung chuyển đến Lane (như thể hiện trong
ranh giới của Dự Thảo Đề Xuất C). Điều này sẽ làm giảm mức ghi danh của
Trường Trung Học Cơ Sở Sellwood xuống dưới 500.
Nguồn Lực Phương Án E2:
Số liệu tóm tắt E2
Đồ họa lộ trình trung chuyển E2
Các biện pháp tác động về bình đẳng chủng tộc E2
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