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Mục Đích và Vai Trò
Mục tiêu của Ủy Ban Quy Hoạch Tổng Thể (MPC) là phát triển một thiết kế khuôn viên trường
trung học toàn diện, công bằng, tích hợp và có tầm nhìn. Điều này sẽ được thực hiện bằng một
quy trình chu đáo cam kết có sự tham gia của cộng đồng Trường Jefferson. Nhóm dự án của Sở
Học Chánh sẽ làm việc trực tiếp với Ủy Ban MPC để bảo đảm các mối quan tâm và nguyện vọng
của họ được hiểu rõ và xem xét.
Ủy Ban MPC sẽ là một phần cần thiết của quá trình lập kế hoạch đa diện với sự tham gia của
các bên liên quan, bao gồm các nhân viên của Sở Học Chánh và trường học, các học sinh, các
thành viên cộng đồng do nhóm thiết kế tư vấn hướng dẫn. Phân tích dự án sẽ bao gồm nhiều
loại tài liệu cần thiết, tòa nhà, địa điểm, ngân sách và các quy định phải được sử dụng trong việc
đánh giá các lựa chọn thiết kế. Trường Trung Học Jefferson, nằm trong khu vực Albina Bắc
Portland, là một địa điểm phát triển đông đúc, trong quá trình lịch sử là một trong những nơi
nương tựa của cộng đồng Người Da Đen ở Portland và được coi là trường trung học Người Da
Đen của Portland. Quá trình lập kế hoạch và tham gia công bằng cho dự án này sẽ yêu cầu các
thành viên MPC xem xét lịch sử phức tạp của cộng đồng Portland rộng lớn trong đó Trường
Trung Học Jefferson sinh sống cũng như bằng cách nào di sản tiếp tục của Jefferson với tư cách
là trường trung học da đen lịch sử của Portland ảnh hưởng đến quá trình đó.
Các vai trò và trách nhiệm của các thành viên MPC:
•
•
•
•
•
•

Tham dự các cuộc họp để tư vấn cho nhóm dự án về các mối quan tâm, vấn đề, mục
tiêu và nguyện vọng của cộng đồng trường học.
Tuân theo quy tắc ứng xử của Ủy Ban MPC.
Báo cáo thông tin từ ủy ban tới các nhóm và tổ chức mà các thành viên MPC đại diện
và mang ý kiến phản hồi từ các nhóm và tổ chức tới ủy ban.
Tư vấn về các phương cách truyền thông hiệu quả để tiếp cận toàn bộ cộng đồng
trường học cho quá trình dự án và các sự kiện có sự tham gia của cộng đồng.
Có thể hỗ trợ nhóm dự án với các buổi họp công cộng.
Có thể hỗ trợ với các sự kiện khởi công và khai trương

Phạm Vi Dự Án
Sau khi thông qua Trái Phiếu 2020, Sở Học Chánh Portland (PPS) tiến hành quy hoạch, thiết kế
và xây dựng Trường Trung Học Jefferson mới.
Ủy Ban MPC sẽ bao gồm các phụ huynh, giáo viên, học sinh và các bên liên quan cộng đồng,
làm việc cùng nhau để giúp cung cấp ý kiến phản hồi cho sự phát triển của các kế hoạch khái
niệm tổng thể. Các thành viên MPC tổng hợp ý kiến của toàn cộng đồng và chia sẻ các chi tiết
đang phát triển của dự án với những người khác trong cộng đồng. Mặc dù các thành viên MPC
không đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng ý tưởng của họ rất quan trọng trong việc tạo ra một
thiết kế mà cả cộng đồng có thể tự hào.
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Tư Cách Thành Viên
Thời gian của địa vị thành viên MPC dự kiến là khoảng 6 tháng thông qua quy hoạch tổng thể.
Sẽ có một Nhóm Tư Vấn Thiết Kế (DAG) tiếp theo sẽ hoạt động trong các giai đoạn phát triển
thiết kế và thiết kế sơ đồ. Tất cả các thành viên MPC được khuyến khích tham gia nhóm Tư Vấn
Thiết Kế.
Nhân viên Sở Học Chánh sẽ chọn và bổ nhiệm các thành viên MPC thông qua một quá trình nộp
đơn. Quá trình lựa chọn của MPC sẽ cố gắng bảo đảm sự đại diện cân bằng và đầy đủ cho cộng
đồng trường học.
Ủy Ban MPC sẽ đề cử một Chủ Tịch hoặc Đồng Chủ Tịch để hỗ trợ trong chương trình họp của
MPC và xem xét các bài trình bày, dẫn dắt các cuộc họp lập kế hoạch và giao thức buổi họp.
Nhân viên PPS và các thành viên Hội Đồng Quản Trị không được làm Chủ Tịch/ Đồng Chủ Tịch.
Ủy Ban MPC nên bao gồm ít nhất một thành viên từ mỗi nhóm liên quan sau: phụ huynh học
sinh, phụ huynh trong khu vực, hiệp hội khu vực, hiệp hội kinh doanh, chương trình trường học,
đối tác địa điểm và/hoặc đối tác xây dựng, học sinh và giáo viên, ngoài đại diện hội đồng quản
trị.
Một thành viên muốn từ chức khỏi Ủy Ban MPC phải viết thư từ chức gởi cho người quản lý dự
án của Sở Học Chánh; có thể gởi bằng e-mail.
Nếu một thành viên không tham dự hai cuộc họp MPC liên tiếp mà không có lý do hợp lý, hoặc
không thể phục vụ trong ủy ban MPC, người quản lý dự án của Sở Học Chánh có thể tuyên bố
vị trí của MPC bị bỏ trống và bổ nhiệm một người thích hợp khác cho MPC.
Nhóm Dự Án
Nhóm dự án sẽ bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quy hoạch, các nhà quản lý dự án của Văn
Phòng Hiện Đại Hóa Trường Học (OSM) và nhân viên PPS. Họ sẽ cung cấp các chương trình
họp, các bài thuyết trình và xem xét địa điểm; nhóm dự án cũng sẽ điều khiển các cuộc thảo luận,
ghi chép ý kiến đóng góp, phát triển các phân tích và các lựa chọn cho các cuộc họp của MPC.
Các nhà quản lý dự án OSM, với tư cách là đầu mối liên lạc chính của Sở Học Chánh cho dự án,
sẽ giám sát các cuộc họp của MPC và các sự kiện có sự tham gia của cộng đồng. Tất cả các
thông tin liên lạc từ các thành viên MPC bên ngoài các cuộc họp của MPC nên được chuyển đến
các nhà quản lý dự án PPS.
Việc ra quyết định dự án sẽ là trách nhiệm của Văn Phòng Hiện Đại Hóa Trường Học phối hợp
với các Lãnh Đạo Sở Học Chánh khác theo yêu cầu. Các thành viên MPC chỉ thực hiện vai trò
cố vấn, và không phải là đại diện chính thức của Sở Học Chánh.
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Lịch Trình & Hình Thức Cuộc Họp MPC
● Các cam kết ước tính bao gồm: Các cuộc họp khoảng 4-6 tuần một lần trong năm học
2021-22 & 2022-23. Thời gian của những sự kiện này sẽ phù hợp với lịch trình tổng thể
của dự án và sự tham gia của các bên liên quan khác của trường và sở học chánh.
● Lịch trình cuộc họp MPC (lịch trình đang được phát triển, kiểm tra trang web để biết
thông tin mới nhất).
Các địa điểm của cuộc họp MPC sẽ được bao gồm trong Lịch Trình Cuộc Họp của MPC.
Các cuộc họp của MPC được mở cho công chúng và cung cấp cơ hội cho cộng đồng phát biểu
ý kiến; tài liệu cuộc họp và biên bản cuộc họp sẽ được đăng trực tuyến.
Cơ hội đóng góp ý kiến công khai sẽ được cung cấp tại mỗi cuộc họp.

Nguyên Tắc Cuộc Họp

●
●
●
●

Cố gắng tham dự mọi cuộc họp và đến đúng giờ.
Tham gia và chia sẻ quan điểm của mình.
Cho phép tất cả các thành viên MPC phát biểu.
Lắng nghe, cân nhắc và tôn trọng quan điểm của người khác.
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