
 

Sở Học Chánh Portland là một cơ quan tuyển chọn nhân viên theo hoạt động tích cực và cơ hội bình đẳng. 

 
Thân Gởi các gia đình và nhân viên tương lai của RoseWay Heigths: 
 
Sở Học Chánh Portland đánh giá cao sự nhiệt tình và ý kiến đóng góp của quý vị khi 
chúng tôi chuẩn bị mở cửa các Trường Trung Học Cơ Sở Harriet Tubman và Roseway 
Heights. Để xây dựng một chương trình đặc biệt đáp ứng một cách công bằng các nhu 
cầu của toàn thể học sinh, chúng ta phải làm việc như một cộng đồng để bổ sung một 
chương trình học tập vững vàng với sự hỗ trợ nhắm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các 
học sinh vị thành niên. Dưới đây là một phác thảo của các hình thức hoạt động khác 
nhau được lên lịch trong suốt năm nhắm xây dựng các bản sắc và các chương trình mới 
của trường. Cảm ơn sự cam kết của quý vị với học sinh chúng ta. Chúng tôi mong được 
gặp quý vị ở những sự kiện này. 
 

Sự Kiện  Tần 
Suất  

Hoạt Động 

Các Hội 
Đồng Địa 
Phương 

Hàng 
Tháng 

Học sinh, phụ huynh, giáo viên và đại diện cộng đồng từ mỗi 
trường đầu vào sẽ phục vụ trong một Hội Đồng Điạ Phương 
mới. Hội Đồng Điạ Phương này sẽ xác định làm thế nào để 
thực hiện tầm nhìn của trường bằng cách sử dụng dữ liệu học 
sinh và ý kiến của các bên liên quan. 

Các Buổi 
Họp Cộng 
Đồng 

Hàng 
Tháng 

Các cuộc họp cộng đồng hàng tháng được tổ chức để giúp 
thiết kế tầm nhìn cho ngôi trường mới này, tìm các cách thức 
để tạo ra một cộng đồng đoàn kết trong khi vẫn tôn trọng các 
đặc tính của trường học đầu vào, và lập kế hoạch các sự kiện 
và hoạt động chuyển tiếp. 

Hội Đồng 
Sự Kiện 
Học Sinh 

Đang 
Tiến 
Hành 

Các hiệu trưởng theo kế hoạch sẽ tổ chức các cuộc thăm viếng 
thường xuyên đến các trường học đầu vào, gặp gỡ các đội 
lãnh đạo học sinh, và tổ chức các chuyến tham quan và các sự 
kiện trường học. 

Hội Đồng 

Tuyển 
Nhân Viên 

2-3 
Cuộc 
Họp  

. Các thành viên cộng đồng và gia đình sẽ có nhiều cơ hội để 
cung cấp ý kiến về phẩm chất của nhân viên  mà họ muốn có ở 
trường trung học cơ sở mới. Đội ngũ này sẽ đại diện cho ý kiến 
đầu vào từ các thành viên cộng đồng và báo cáo lại qua các 
cuộc họp của Hội Đồng Địa Phương và các cuộc họp Cộng 
Đồng. 

Hội Đồng 
Góp Ý 

Chương 
Trình 

đang 
Tiến 
Hành 

Các thành viên cộng đồng và gia đình sẽ có nhiều cơ hội để 
cung cấp ý kiến đầu vào về các chương trình học tập và các 
chương trình tài trợ cộng đồng mà họ mong muốn có tại các 
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trường trung học cơ sở mới. Đội ngũ này sẽ đại diện cho ý kiến 
đầu vào từ các thành viên cộng đồng và báo cáo lại trong các 
cuộc họp của Hội Đồng Địa Phương và các cuộc họp Cộng 
Đồng. 

 

Xin vui lòng xem các ngày và thời gian họp cụ thể được đính kèm 

 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ROSEWAY HEIGHTS  

Các Sự Kiện Cộng Đồng 

 
TẤT CẢ CÁC CUỘC HỌP Ở TẠI TRƯỜNG ROSEWAY HEIGHTS 7334 NE ĐƯỜNG SISKIYOU 
 
Họp Cộng Đồng: Khởi Đầu Cuộc Hành Trình Chúng Ta – ngày 12 tháng Mười Hai năm 
2017 
Ăn Tối 6: 00-6: 30, Họp Cộng Đồng 6: 30-8: 00 tối 
Có Ăn Tối, dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somalia và giữ trẻ 
Chúng ta đến cùng nhau để bắt đầu trang mới này với tư cách là một cộng đồng trường 
học. Buổi tối quan trọng này là cơ hội để lắng nghe tin cập nhật và bắt đầu thảo luận 
những cơ hội cho các thành viên gia đình và cộng đồng nhằm định hướng tương lai 
trường học chúng ta. Cuộc họp này là buổi họp đầu tiên trong sáu cuộc họp. 
 
Hội Đồng Địa Phương và Họp Cộng Đồng: Hãy là một phần của Tầm Nhìn-ngày 10 
tháng Một năm 2018 
Hội Đồng Địa Phương 5: 00-6: 30 tối, Ăn Tối 6: 30-7: 00, Họp Cộng Đồng 7: 00-8: 30 tối 
Có Ăn Tối, dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somalia và giữ trẻ 
Hội Đồng Địa Phương sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên họ để thảo luận về các vấn đề luật 
định và kế hoạch làm việc. Chúng ta sẽ kết thúc lúc 6:30 tối và thưởng thức bữa ăn tối 
cùng với cộng đồng, nhân viên, và các thành viên gia đình. Sau bữa tối, chương trình 
họp của chúng ta sẽ bao gồm các tin tức cập nhật về sở học chánh và trường học và thời 
gian để tiếp tục lập kế hoạch về tầm nhìn của chúng ta đối với Trường Trung Học Cơ Sở 
Roseway Heights. 
 
Hội Đồng Địa Phương và Họp Cộng Đồng: Tạo Bản Sắc Trường Học- ngày 28 tháng Hai 
năm 2018 
Hội Đồng Địa Phương 5: 00-6: 30 tối, Ăn Tối 6: 30-7: 00, Họp Cộng Đồng 7: 00-8: 30 tối 
Có Ăn Tối, dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somalia và giữ trẻ 
 
Hội Đồng Địa Phương sẽ họp vào lúc 5 giờ tối. Các chương trình nghị sự của hội đồng địa 
phương sẽ được đăng trên trang mạng của trường. Chúng ta sẽ kết thúc lúc 6:30 tối và 
thưởng thức bữa ăn tối cùng với cộng đồng, nhân viên, và các thành viên trong gia đình. 
Sau bữa tối, chương trình họp của chúng ta sẽ bao gồm các tin tức cập nhật về sở học 
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chánh và trường học và các hoạt động để xây dựng một bản sắc thống nhất khi chúng ta 
chuyển đổi từ bốn trường trở thành một trường. 
 
Hội Đồng Địa Phương và Họp Cộng Đồng: Xây dựng Văn Hoá Học Tập và Tôn Trọng – 
ngày 14 tháng ba 
Hội Đồng Địa Phương 5: 00-6: 30 tối, Ăn Tối 6: 30-7: 00, Họp Cộng Đồng 7: 00-8: 30 tối 
Có Ăn Tối, dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somalia và giữ trẻ 
Hội Đồng Địa Phương sẽ họp vào lúc 5 giờ tối. Các chương trình nghị sự của hội đồng địa 
phương sẽ được đăng trên trang mạng của trường. Chúng ta sẽ kết thúc lúc 6:30 tối và 
thưởng thức bữa ăn tối cùng với cộng đồng, nhân viên, và các thành viên trong gia đình. 
Sau bữa tối, chương trình họp của chúng ta sẽ bao gồm các tin tức cập nhật về sở học 
chánh và trường học và những cơ hội để cung cấp  kiến về các tài liệu và thực hành có 
liên quan đến văn hoá cho cả việc học tập và môi trường học đường, 
 
Hướng Dẫn Học Sinh-Tháng Ba: Ngày được xác định 
Hướng dẫn của trường trung học cơ sở sẽ bắt đầu. Nếu việc xây dựng tại chổ cho phép, 
chúng tôi sẽ cung cấp nhiều đợt tham quan các tòa nhà. Học sinh sẽ có cơ hội để nghe 
về các lớp học từ các giáo viên tương lai của các em và tham dự vào các hoạt động để 
xây dựng một môi trường trường học tích cực. 
 

Hội Đồng Địa Phương và Họp Cộng Đồng: Tạo Truyền Thống Văn Hoá –ngày 18 tháng 
Tư năm 2018 
Hội Đồng Địa Phương 5: 00-6: 30 tối, Ăn Tối 6: 30-7: 00, Họp Cộng Đồng 7: 00-8: 30 tối 
Có Ăn Tối, dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somalia và giữ trẻ 
Hội Đồng Địa Phương sẽ họp vào lúc 5 giờ chiều. Các chương trình nghị sự của hội đồng 
địa phương sẽ được đăng trên trang mạng của trường. Chúng ta sẽ kết thúc lúc 6:30 tối 
và thưởng thức bữa ăn tối cùng với cộng đồng, nhân viên, và các thành viên trong gia 
đình. Sau bữa tối, chương trình họp của chúng ta sẽ bao gồm các tin tức cập nhật về sở 
học chánh và trường học. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm các tin tức cập nhật về sở 
học chánh và trường học, và kế hoạch tổ chức những lễ kỷ niệm và truyền thống cho 
Trường Trung Học Cơ Sở Roseway Heights. 
 
Hội Đồng Địa Phương và Họp Cộng Đồng: Chuyển tiếp Học sinh- ngày 14 tháng Năm 
năm 2018 
Hội Đồng Địa Phương 5: 00-6: 30 tối, Ăn Tối 6: 30-7: 00, Họp Cộng Đồng 7: 00-8: 30 tối 
Có Ăn Tối, dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Somalia và giữ trẻ 
Hội Đồng Địa Phương sẽ họp vào lúc 5 giờ tối. Các chương trình nghị sự của hội đồng địa 
phương sẽ được đăng trên trang mạng của trường. Chúng ta sẽ kết thúc lúc 6:30 tối và 
thưởng thức bữa ăn tối cùng với cộng đồng, nhân viên, và các thành viên trong gia đình. 
Sau bữa tối, chương trình họp của chúng ta sẽ bao gồm các tin tức cập nhật về sở học 
chánh và trường học, và cập nhật trường học, và tạo ra một kế hoạch để giải quyết các 
mối quan tâm về hậu cần và tình cảm xã hội hoặc về trường trung học cơ sở. 
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