
 Lịch trình Buổi Họp Công Chúng 
về Hiện Đại Hóa Jefferson  

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

BUILDING OUR FUTURE TOGETHER.
https://www.pps.net/JeffersonBond • JHSBond@pps.net • 503-916-2222  Portland Public Schools 
     @ppsbondprogram @PPSConnect School Building Improvement Bond

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang mạng: https://www.pps.net/
JeffersonBond

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn chia sẻ ý kiến của mình, xin gửi email cho Nhóm Dự Án 
Jefferson (Jefferson Project Team) qua JHSBond@pps.net hoặc gọi cho đường dây Hiện đại 
hóa Trường học (School Modernization) qua số 503 916-2222

Các Buổi Họp Sắp Tới:
Ngày 24 Tháng Tám 24 @ 5g00 chiều Xem lại Tầm nhìn/Sứ mệnh/

Mục tiêu của dự án

Ngày 21 Tháng Chín 21 @ 5g00 chiều Những cách tổ chức mới cho 
khuôn viên trường

Ngày 12 Tháng Mười @ 5g00 chiều Xem xét nhiều tùy chọn cho 
thiết kế của tòa nhà

Ngày 2 Tháng Mười Một @ 5g00 chiều Xem xét các lựa chọn cho Kế 
hoạch Toàn diện

Ngày 16 Tháng Mười Một @ 5g00 chiều Xem bản Kế Koạch Toàn Diện 
cuối cùng để Hội đồng Quản trị 
phê duyệt

Tất cả các cuộc họp được tổ chức tại Thư viện Trường Trung học Jefferson
(số 5210 N. Kerby, Portland, OR. 97217)

Trường Trung học Jefferson đang được hiện đại hóa. Chúng tôi hiện đang trong tiến trình lập kế 
hoạch và thiết kế trong vòng hai năm và việc xây dựng sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2024. Hãy đến tìm 
hiểu về dự án và chia sẻ suy nghĩ của quý vị với nhóm dự án để giúp cãi cách Trường Trung  
học Jefferson.

PPS cam kết bảo đảm tất cả các tiếng nói được lắng nghe khi dự án quan trọng
này được tiến hành.
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