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Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng 
Nối tiếp sau khi trái phiếu 2017 được thông 
qua, PPS đang tiếp tục tiến hành quá trình lên 
kế hoạch, thiết kế và xây dựng một trường 
trung học Madison hiện đại. Kế hoạch tổng thể 
yêu cầu sửa đổi một vài bộ phận của tòa nhà 
Madison đã được 60 tuổi, và xây dựng thêm các 
cơ sở mới. PPS đang tìm kiếm ý kiến đóng góp 
của cộng đồng về việc trường Madison mới nên 
được thiết kế như thế nào, và cũng đang tìm 
kiếm tình nguyện viên tham gia vào Nhóm Tư 
Vấn Thiết kế Madison (DAG).

Tham gia vào Nhóm Tư Vấn Thiết Kế Madison
Nhóm Tư Vấn Thiết Kế Madison sẽ bao gồm các 
phụ huynh, giáo viên, học sinh và các đại diện 
của cộng đồng, những người sẽ tham gia trong 
quá trình phát triển bản thiết kế cho trường 
trung học Madison mới. Nhóm sẽ bao gồm ít 
nhất một thành viên đại diện cho mỗi trường 
hợp sau đây: phụ huynh trung học cấp 3, phụ 
huynh khu phố, phụ huynh học sinh trung học 
cấp 2, hiệp hội khu phố, hiệp hội doanh nghiệp, 
các chương trình của trường học, các đối tác 
tiềm năng, học sinh, giáo viên và đại diện của 
hội đồng trường.

Nhiệm vụ của Nhóm Tư Vấn Thiết Kế
Mục tiêu của DAG là phát triển một khuôn viên 
trường trung học toàn diện, công bằng, hợp 
nhất và có tiềm năng với sự tham gia của cộng 
đồng đáng tin cậy xung quanh trường. Các 
thành viên được dự kiến sẽ cần phải phục vụ 
trong nhiều tháng trong suốt quá trình lập  
kế hoạch.

Tham gia và cập nhật thông tin
Để gia nhập Nhóm Tư Vấn Thiết Kế Madison, 
sử dụng ứng dụng trực tuyến dưới đây: 
http://MadisonBond.pps.net. Nếu bạn không 
thể tham gia vào DAG, bạn vẫn có cơ hội để 
đóng góp ý kiến của mình tại một Hội thảo 
Thiết kế Công Cộng cho Madison sắp được 
tổ chức. Để biết thêm thông tin và cập nhật 
mới nhất hãy truy cập trang web của dự án 
tại http://MadisonBond.pps.net. Gia nhập vào 
danh sách gửi thư về dự án của Madison tại 
MadisonBond@pps.net.

Hãy trợ giúp chúng tôi tạo ra một trường trung học Madison hiện đại
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