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Sự kiện tầm nhìn được tổ chức tại OMSI 
Quá trình Tầm nhìn của Sở Học Chánh Portland sẽ đến một trong những điểm tham quan mang 
tính biểu tượng của Portland, OMSI. 

Vào Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 5, nhóm nòng cốt Tầm 
Nhìn sẽ trình bày một triển lãm tương tác sáng tạo về 
công việc của mình cho đến nay. PPS đã đưa ra sáng 
kiến Tầm nhìn vào năm 2018 như một cách để xác 
định và vạch rõ PPS có thể là gì, nên như thế nào và 
làm thế nào để các học sinh, nhân viên, gia đình và 
cộng đồng có thể đến một sao Bắc Đẩu được xác định 
và chia sẻ cho sở học chánh 

Vào Tháng 1, Tháng 2 và Tháng 3, (January, February 
and March) sở học chánh đã tổ chức hàng chục cuộc 
họp với các bên liên quan từ các nguồn gốc và dân số 
khác nhau. Qua các bài tập, nhóm nòng cốt và nhóm 
Guiding Coalition bắt đầu hình thành một tầm nhìn 
trong ba lĩnh vực cốt lõi của quá trình: 

• Hình tượng Học sinh Tốt nghiệp: Những 
kiến thức, kỹ năng, tính khí và quan điểm 
gì các học sinh sẽ cần phải có để thành 
công trong cuộc sống và sự nghiệp? 

• Hình tượng Người lớn: Những kiến thức, kỹ năng, tính khí và quan điểm gì các 
người lớn cần có để hỗ trợ các học sinh đạt được Hình tượng Tốt nghiệp? 

• Chuyển đổi hệ thống: Toàn bộ sở học chánh cần thay đổi như thế nào để hỗ trợ học 
sinh thành công? 

Sự kiện Ngày 11 Tháng 5 tại OMSI sẽ cung cấp một cơ hội khác để cung cấp phản hồi về tầm 
nhìn của sở học chánh khi PPS đi tới giai đoạn cuối để hoàn tất tầm nhìn vào Tháng Sáu. 

Các người tham dự sẽ không phải vào bảo tàng để đến sự kiện Tầm nhìn. Giá vào cửa viện bảo 
tàng sẽ được giảm vào Ngày 11 Tháng 5 cho các thành viên cộng đồng PPS xuống còn $12 cho 
người lớn và trẻ em. (Triễn lãm “The Science behind Pixar” sẽ có trong ngày đó). PPS sẽ cung cấp 
cơ hội vào cửa miễn phí cho các học sinh và gia đình của các trường có nhu cầu cao nhất. 

 

https://www.pps.net/Page/13501
https://www.pps.net/Page/13631
https://www.pps.net/Page/13631
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/VisioningOMSI-Vietnamese.pdf
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