
 

 

 

Jefferson Buổi Họp Tòa Thị Chính Số 6 về Hiện Đại Hóa, Thứ Tư, 12 Tháng Mười 

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, 12 Tháng Mười , từ 5:00 chiều đến 6:30 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. 

 

Đội ngũ dự án sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về quy trình của Ủy Ban Quy Hoạch 

Toàn Diện (CPC), sau đó là việc xem xét các lựa chọn về cách bố trí khuôn viên Trường Trung 

Học Jefferson mới.  Các lựa chọn này sẽ bao gồm việc nâng cấp và bổ sung các công trình ban 

đầu hoặc thay thế chúng bằng công trình mới ở địa điểm mới trong cùng khuôn viên.  Tất cả các 

lựa chọn đều sẽ giữ học sinh ở lại Khu Học Xá Jefferson trong lúc tiến hành quá trình thi công 

nhằm giảm thiểu sự gián đoạn đối với môi trường học tập của các em. 

 
Cũng như mọi cuộc họp Tòa Thị Chính Jefferson, phần lớn thời gian sẽ được dành cho các câu 

hỏi và nhận xét từ cộng đồng.  Thức ăn và đồ uống sẽ được cung cấp. Hãy đến chia sẻ những 

suy nghĩ và trải nghiệm của quý vị với đội ngũ nhằm giúp chuyển đổi Trường Trung Học Phổ 

Thông Jefferson.   
 
Vì vậy, hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 12  Tháng Mười, từ 5:00 chiều đến 6:30 tối 

tại Thư Viện Trường Trung Học Jefferson.   

 
Cuộc họp này sẽ được truyền phát trực tiếp tại 

https://www.youtube.com/channel/UCN8zxmmbJKvy8F5scmaMxPA 
 

Nếu quý vị dự định xem Livestream và có thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp cho Đội Ngũ Thiết Kế, 

vui lòng gửi trước 4 giờ chiều ngày 12 Tháng Mười theo địa chỉ: schoolmodernization@pps.net 

và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các nội dung đó trong cuộc họp.  Danh sách những câu hỏi đó 

và câu trả lời tương ứng sẽ được đăng tải sau này trên trang web của Jefferson Bond. 

 
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.   

Xem tờ rơi liệt kê tất cả các Cuộc Họp Tòa Thị Chính sắp tới  |Español |Tiếng Việt |  Русский 

|  Soomaali | 中文 

 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án vui lòng truy cập https://www.pps.net/JeffersonBond.  

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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