
Jefferson  Buổi Họp Tòa Thị Chính Số 5 về Hiện Đại Hóa, Thứ Tư, 24 Tháng Tám 
Tìm hiểu thông tin cập nhật dự án mới nhất 

Kính gửi Quý Gia Đình Trường Trung Học Phổ Thông Jefferson & Cụm Trường 
Jefferson, 

Vào ngày Thứ Tư, 24  Tháng Tám, từ 5:00 chiều đến 6:00 tối, trân trọng kính mời quý vị tham 
dự buổi họp tòa thị chính tại Thư Viện Trường Trung Học Jefferson để tìm hiểu thông tin mới 
nhất về dự án Hiện Đại Hóa Jefferson.  Tại cuộc họp này, đội ngũ thiết kế sẽ xem xét lại Tầm 
Nhìn, Sứ Mệnh và Mục Tiêu của dự án. 

Thức ăn và đồ uống sẽ được cung cấp cũng như dịch vụ dịch thuật sang tiếng Tây Ban Nha. 
Hãy đến chia sẻ những suy nghĩ của quý vị với đội ngũ nhằm giúp chuyển đổi Trường Trung 
Học Phổ Thông Jefferson.  
 
Cuộc họp này là một trong chuỗi các cuộc họp thường kỳ của tòa thị chính được thiết kế nhằm 
thông báo cho cộng đồng về tiến độ của dự án hiện đại hóa này. Trong đó sẽ bao gồm tổng 
quan ngắn gọn về quy trình của Ủy Ban Quy Hoạch Toàn Diện (CPC) của chúng tôi cho đến 
nay cũng như xem xét Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Mục Tiêu của dự án.  

Nhấp vào đây để xem lịch trình của tất cả các ngày họp Tòa Thị Chính sắp tới.  

Vì vậy, hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 24  Tháng Tám, từ 5:00 chiều đến 6:00 
tối tại Thư Viện Trường Trung Học Jefferson.  Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập 
trang web Hiện Đại Hóa Jefferson tại: 
https://www.pps.net/JeffersonBond.  
 
Hoan Nghênh Mọi Ý Kiến 
PPS đang chuẩn bị một quá trình gắn kết mạnh mẽ và chúng tôi rất muốn lắng nghe từ nhiều ý 
kiến đa dạng trong cộng đồng Jefferson. Với sự công nhận đầy đủ về lịch sử bất bình đẳng của 
Portland, đặc biệt là liên quan đến các nỗ lực tái phát triển bên trong các khu dân cư da đen lịch 
sử, PPS cam kết đảm bảo mọi tiếng nói đều được lắng nghe khi triển khai dự án quan trọng 
này.   

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn chia sẻ nhận xét của mình, vui lòng gửi email cho Đội Ngũ 
Dự Án Jefferson theo địa chỉ JHSBond@pps.net hoặc gọi đường dây Hiện Đại Hóa Trường 
Học theo số 503 916-2222. 
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