
Sáng kiến Tầm nhìn (Visioning initiative) của PPS đang bước vào giai đoạn 
thú vị, trong đó chúng tôi tiếp cận với các bên liên quan từ khắp cộng đồng 
trường học năng động và đa dạng của chúng tôi. 
 
Tháng một đánh dấu sự khởi đầu của một số cuộc họp cộng đồng nơi các 
học sinh, gia đình, nhà giáo dục và tình nguyện viên PPS có thể chia sẻ 
những gì họ nghĩ về tương lai của sự giáo dục ở Portland sẽ như thế nào. 
 
Trong các cuộc họp này, chúng tôi sẽ hướng dẫn những người tham gia 
qua các bài tập hướng về tương lai, để nghe những ý tưởng và giấc mơ tốt 
nhất về PPS phục vụ tốt nhất cho các học sinh trong tương lai. 
 
Cuộc họp lớn nhất trong tháng này sẽ xảy ra vào Ngày 26 Tháng 1 tại 
Trường Trung Học Madison từ 1:00-5:00 chiều. Cuộc họp này sẽ bao 
gồm nhiều cơ hội và cách thức để những người tham dự tham gia. Đây sẽ 
là một sự kiện tương tác thú vị và chúng tôi rất muốn quý vị tham gia cùng 
chúng tôi, dù cho quý vị có thể tham dự 30 phút hay cả buổi chiều. Giải 
khát, đồ ăn nhẹ, chăm sóc trẻ em và thông dịch viên sẽ được cung cấp. 
 
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc lắng nghe ý kiến từ các cá nhân và 
các nhóm trong quá khứ đã không luôn được cung cấp diễn đàn để chia sẻ 
ý tưởng. Làm việc với các trường học, các nhóm phụ huynh, các tổ chức 
cộng đồng và những người khác, hy vọng của chúng tôi là tiếp cận và lắng 
nghe từ các đối tượng PPS rộng lớn nhất, đa dạng nhất có thể được. Mọi 
tiếng nói, mọi quan điểm, mọi ƯỚC MƠ đều được bao gồm vào Tầm nhìn 
PPS - có trách nhiệm, tôn vinh và phục vụ đầy đủ cho tất cả học sinh ở tất 
cả các trường. 
 
Chúng tôi hy vọng sẽ gặp quý vị tại một hoặc nhiều sự kiện cộng đồng của 
chúng tôi! 
 
Để biết thêm thông tin về sáng kiến Tầm nhìn PPS, xin vui lòng bấm vào 
đây.  
 


