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KHUÔN	VIÊN	TRƯỜNG	TRUNG	HỌC	MADISON		
ĐIỀU	LỆ	ỦY	BAN	QUY	HOẠCH	TỔNG	THỂ		

	

Các	Trường	công	lập	Portland	vừa	là	một	nhà	giáo	dục	và	đồng	thời	là	nhà	tuyển	dụng	mang	đến	các	cơ	hội	công	bằng.	

Sứ mệnh  

Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch tổng thể mang tính toàn diện, công bằng, tích hợp và có tầm 
nhìn cho khuôn viên trường trung học với sự tham gia đích thực của cộng đồng trường học.  

 
Mục đích 
Ủy ban Quy hoạch Tổng thể (MPC), đối với Khuôn viên Trường Trung học Madison, sẽ tham 
gia vào quá trình lập kế hoạch tổng thể; mối quan tâm và nguyện vọng của Ủy ban sẽ được 
nghiên cứu và xem xét và sẽ có tác động đến các phương án thay thế kế hoạch tổng thể được 
xây dựng.  Ủy ban sẽ tham gia vào quá trình hợp tác bao gồm các nhân viên nhà trường, công 
chúng, đội ngũ thiết kế tư vấn và cán bộ dự án.   

Ủy ban sẽ: 

• Đại diện cho các nhóm liên quan của mình với việc đưa các ý kiến của các nhóm ra trao 
đổi tại các phiên làm việc của Ủy ban và thường xuyên trao đổi với các bên liên quan về 
phiên làm việc và quá trình làm việc 
 

• Rà soát các tài liệu cơ bản bao gồm Kế hoạch cơ sở vật chất dài hạn, Tầm nhìn cơ sở 
vật chất cho giáo dục và Các thông số giáo dục có lien quan 
 

• Xem xét trường học, công trường, chi phí và các yếu tố pháp lý cần cân nhắc trong quá 
trình xác định các phương án quy hoạch tổng thể. 
 

• Hỗ trợ xây dựng các chiến lược truyền thông hiệu quả sao cho thông tin được đến toàn 
bộ cộng đồng nhà trường về các sự kiện công chúng tham gia. 
 

• Đóng góp xây dựng tầm nhìn cho kế hoạch tổng thể, nguyên tắc chỉ đạo và lên chương 
trình. 

• Hỗ trợ các hội thảo chung và các sự kiện "mở cửa đón khách"  

• Thường xuyên tham gia các phiên làm việc trong quá trình lên chương trình và lập kế 
hoạch tổng thể. 

Quá trình lập kế hoạch tổng thể sẽ kết thúc với sự trình bày và phê duyệt của Hội đồng 
Giáo dục   

 
Thành viên 
Các thành viên của Ủy ban Quy hoạch Tổng thể dự kiến sẽ phục vụ Ủy ban trong thời gian lên 
đến 6 tháng trong suốt quá trình lập kế hoạch tổng thể.  Nếu kinh phí được đảm bảo cho công 
tác hiện đại hóa trường Madison, các thành viên Ủy ban sẽ được khuyến khích tiếp tục phục vụ 
trong Ủy ban Cố vấn Khuôn viên trường Madison trong giai đoạn thiết kế phương án của dự án. 

Trường Trung học Madison và Cán bộ Quận sẽ lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên của Ủy 
ban Quy hoạch Tổng thể thông qua một quy trình tuyển chọn công khai, có sự tham khảo ý kiến 
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với Chánh Sở Giáo Dục, để đảm bảo sự đại diện chính xác và đa dạng cho cộng đồng nhà 
trường.  

Ủy ban sẽ chỉ định một Chủ tịch để hỗ trợ trong việc xem xét lên kế hoạch chương trình nghị sự 
và định thời gian phiên làm việc. Cán bộ/nhân viên PPS và các thành viên của Hội đồng sẽ 
không được chỉ định làm Chủ tịch.  

Ủy ban sẽ bao gồm ít nhất một thành viên có vai trò đại diện cho mỗi nhóm có liên quan sau 
đây: phụ huynh, phụ huynh cụm trường trung học, hiệp hội khu phố, hiệp hội doanh nghiệp, 
chương trình học, đối tác tiền năng về công trường và/hoặc về vốn, cựu sinh viên, người ủng 
hộ, sinh viên, giáo viên, chương trình liên lạc quận láng giềng của Thành phố Portland, cùng 
hiệu trưởng và đại diện hội đồng nhà trường.  Quy mô Ủy ban có thể được mở rộng để có thêm 
các chương trình bổ sung. 

Tần suất phiên làm việc và địa điểm 

• Các cam kết dự kiến bao gồm: 6 phiên làm việc, 2 hội thảo quy hoạch tổng thể công 
khai và 1 sự kiện "mở cửa đón khách" trong năm học 2015-2016. 

• Các phiên làm việc sẽ được tổ chức 2-4 tuần một lần (lịch phiên làm việc sẽ được xác 
định bởi một số yếu tố, bao gồm khả năng tham dự của các ứng viên) 

• Phiên làm việc của ủy ban sẽ được tổ chức ở Khuôn viên Trường Trung học Madison 
trừ trường hợp có thông báo khác. 

Sự kiện có sự tham gia của công chúng 

• Các hội thảo Quy hoạch tổng thể và sự kiện "mở cửa đón khách" sẽ được tổ chức công 
khai cho toàn thể nhà trường và công đồng quận cũng như công chúng.  Tất cả mọi 
người đều được khuyến khích tham dự các sự kiện này.   

• Các phiên làm việc sẽ được công khai với công chúng, và công chúng sẽ có cơ hội để 
nêu ý kiến; tài liệu cuộc họp, biên bản cuộc họp và ý kiến của công chúng sẽ được đăng 
tải trực tuyến để mọi người đánh giá.   

Chỗ ngồi theo dõi sẽ được cung cấp cho công chúng và người tham dự không thuộc ủy ban.  
Người tham dự phiên làm việc, công chúng và người tham dự không thuộc ủy ban không nên 
can thiệp và trao đổi trực tiếp với các thành viên ủy ban trong phiên làm việc.  

Công chúng sẽ có cơ hội phát biểu ở thời điểm cuối mỗi phiên làm việc.  Việc tiếp nhận ý kiến 
từ công chúng sẽ được giới hạn trong 10 phút với tối đa là 3 phút cho một người đưa ra ý kiến.  
Các cá nhân muốn đóng góp ý kiến cho Ủy ban sẽ cần phải đăng ký với cán bộ hỗ trợ Uỷ ban. 
Các ý kiến sẽ được trình bày theo thứ tự đăng ký.  Thẻ ghi bình luận sẽ được cung cấp tại mỗi 
phiên làm việc. Công chúng được khuyến khích cung cấp bình luận bằng văn bản cho Ủy ban ở 
bất cứ thời điểm nào.  

Đội ngũ Thiết kế Tư vấn Quy hoạch Tổng thể và Nhân viên Hỗ trợ PPS  
Đội ngũ thiết kế quy hoạch tổng thể dự án, bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà quy hoạch, 
cũng như quản lý dự án Văn phòng Hiện đại hóa Trường học (OSM) và cán bộ phận sẽ cung 
cấp chương trình nghị sự, các bài trình bày và xem xét công trường; tạo điều kiện cho các cuộc 
thảo luận, ghi chép nội dung, xây dựng các phương án và giải pháp cho các phiên làm việc của 
Ủy Ban và các sự kiện công chúng. Quản lý dự án OSM, với tư cách người đại diện chính của 
Quận và người liên lạc đối với dự án, sẽ giám sát các phiên làm việc của Ủy ban và các sự kiện 
công chúng tham gia. 


