
 

   

 

   

Tìm Kiếm Sự Tham Gia Của Cộng Đồng 
Sau khi thông qua ngân sách trái phiếu năm 2020, 
PPS đang hướng tới kế hoạch và thiết kế việc Hiện đại 
hóa Trường Trung học Jefferson. PPS đang tìm kiếm 
các ý kiến đóng góp của công chúng về cách thức 
hiện đại hóa Jefferson nên được thiết kế như thế nào 
và đang tìm kiếm các tình nguyện viên tham gia trong 
Ủy ban Kế hoạch Tổng thể Jefferson (MPC).

Tham gia Ủy ban Kế hoạch Tổng thể Jefferson 
(MPC) 
PPS đang tìm kiếm sự tham gia của hàng loạt công 
dân, những người có thể đóng góp tích cực cho tiến 
trình tạo dựng một trường trung học cho thế hệ tiếp 
theo trong cộng đồng của quý vị. Ủy ban Kế hoạch 
Tổng Thể Jefferson (MPC) sẽ bao gồm các học sinh, 
quý vị phụ huynh, các giáo viên, các cựu học sinh, các 
quản trị viên, các nhân viên PPS, các đối tác, các vị đại 
diện cho cộng đồng và các thành viên trong hội đồng 
giáo dục. Họ sẽ tham gia vào việc phát triển một kế 
hoạch tổng thể cho một trường trung học Jefferson 
hiện đại hóa. Mặc dù lịch họp cuối cùng chưa được 
xác định, các thành viên trong ủy ban cần có kế hoạch 
hội họp hàng tháng khoảng một lần vào buổi tối 
trong khoảng thời gian 6 tháng.

Nhiệm vụ của Ủy ban Kế hoạch Tổng thể
Mục tiêu của Jefferson MPC là hoàn thiện một thiết kế 
toàn diện, công bằng, tích hợp và có tầm nhìn xa cho 
khuôn viên của trường trung học với sự tham gia đích 
thực của cộng đồng trường học. Ủy ban MPC tổng 
hợp các ý kiến đóng góp của toàn thể cộng đồng và 
cộng tác với các chi tiết phát triển xung quanh của dự 
án với các thành viên khác trong cộng đồng Jefferson. 
Trong khi các thành viên của MPC không thực hiện 
các quyết định sau cùng, các ý kiến đóng góp của họ 
là rất quan trọng trong việc tạo ra một kế hoạch tổng 
thể toàn diện mà toàn thể Cộng đồng có thể tự hào.

Tham Gia Và Cập Nhật Thông Tin 
Để tham gia Ủy ban Kế hoạch Tổng thể Jefferson, hãy 
sử dụng các ứng dụng trực tuyến được tìm thấy ở 
đây: https://www.pps.net/JeffersonBond. Nếu quý vị 
không thể tham gia với MPC, quý vị vẫn sẽ có cơ hội 
tham gia trong vuổi Hội thảo Thiết kế Công cộng 
Jefferson hoặc tham dự các Cuộc Họp của Tòa Thị 
chính trong quá trình thành lập kế hoạch.     

Để biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất, hãy truy 
cập trang web của dự án:  
https://www.pps.net/JeffersonBond. Ghi tên tham 
gia danh sách nhận thư của dự án Jefferson tại 
JHSBond@pps.net.
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