
 

 

 

Tham gia cuộc đàm luận  
về tương lai  của Trường Trung Học Jefferson! 

Ngày 11 Tháng Mười Hai lúc 6:00 p.m. đến 8:00 p.m. 
 

 
 

Xin vui lòng tham gia cùng các bạn bè và hàng xóm của quý vị tại Diễn Đàn Lập Kế Hoạch Khái 
Niệm Tổng Thể Trường Jefferson sắp tới vào Thứ Tư, Ngày 11 Tháng 12, 6:00 chiều đến 8:00 tối 
tại Trường Trung Học Jefferson – Phòng Họp sẽ được cho biết sau. 
 
Xem một số khái niệm về khuôn viên hiện đại của Trường Jefferson sẽ như thế nào và chia sẻ 
suy nghĩ của quý vị với nhóm dự án và thành viên Hội đồng Quản trị Giáo dục, Michelle DePass. 
 
Hãy đến và chia sẻ suy nghĩ của quý vị 
Trong vài tuần qua, các thành viên của Ủy Ban Kế Koạch Khái Niêm Tổng Thể Trường Jefferson 
đã làm việc dựa trên ý tưởng về Trường Trung Học Jefferson tương lai sẽ như thế nào sau khi 
hiện đại hóa. Diễn đàn này tạo cơ hội cho cộng đồng rộng lớn cân nhắc những ý tưởng đó và 
chia sẻ cảm xúc và mối quan tâm của mình với nhóm dự án và đại diện hội đồng quản trị trước 
khi các ý tưởng được hoàn thiện và trình bày trước Hội đồng Quản trị. 
 
Kế Hoạch Khái Niệm Tổng Thể là gì? 
Quy trình lập kế hoạch khái niệm tổng thể sẽ xác định toàn thể các nhu cầu chương trình của 
từng trường, sơ đồ thiết kế và chi phí ước tính cho việc hiện đại hóa giữ lại tính cách lịch sử so 
với xây dựng mới. Nỗ lực lập kế hoạch sớm sẽ giúp chúng tôi xác định chính xác hơn các dự 
toán chi phí cho việc hiện đại hóa hoặc xây dựng lại ngôi trường đó. Thông tin này sẽ giúp PPS 
trong việc lập kế hoạch trái phiếu cải thiện trường học trong tương lai. 
 
Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại trang Jefferson CMPC website. 
https://www.pps.net/Page/14291 
 
 


