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Kính gửi cộng đồng PPS, 

Tối nay, Hội đồng Quản trị Giáo Dục Sở Học Chánh Portland đã bỏ phiếu bầu hướng về tương lai 
để mở cửa hai trường trung học cấp hai ở Northeast Portland. Điều này là một tuyên bố to lớn 
về cam kết của chúng tôi để cung cấp giáo dục công bằng và các dịch vụ cho các cộng đồng chưa 
được phục vụ chu đáo trong quá trình lịch sử. 

Hội đồng đã chấp thuận một nghị quyết kêu gọi sở học chánh mở cửa Roseway Heights và 
Harriet Tubman là trường trung học cấp hai. Đối với tôi, đây là một quyết định cột mốc không 
những hứa hẹn gia tăng thành tích và kết quả của học sinh mà còn cải thiện cách chúng ta giáo 
dục các học sinh trung học cấp hai trong sở học chánh. Tôi hoan nghênh Hội đồng đã tiến hành 
một nỗ lực lâu dài và đầy thử thách. 

Chắc chắn, sẽ còn nhiều thách thức đang ở phía trước. Trong khi phê duyệt nghị quyết, Hội đồng 
đã yêu cầu một phân tích toàn diện về sức khoẻ và an toàn của Trường Harriet Tubman, một 
phần vì những lo ngại của cộng đồng về chất lượng không khí. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó, 
nhưng có thể phải mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Biết như vậy, Hội Đồng đã phê duyệt 
một kế hoạch dự phòng cho sở học chánh bắt đầu tìm kiếm một địa điểm khác cho một trường 
trung học cấp hai ở khu phố Albina. Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả các bên liên quan tham gia cùng 
chúng tôi trong nỗ lực đó. 

Hội đồng cũng trì hoãn bất kỳ các thay đổi ranh giới nào liên quan đến các trường trung học cấp 
hai mới và yêu cầu nghiên cứu thêm về "các giả định cơ bản" được sử dụng trong các đề xuất 
thay đổi ranh giới. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những điều này khi chúng tôi 
cố gắng tiến hành các dự án này. 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không những chỉ thông báo cho quý vị mà còn mời quý vị tham 
gia. Cùng nhau, chúng ta sẽ cung cấp sự giáo dục công bằng và tuyệt vời cho các học sinh của 
chúng ta xứng đáng có được. 

Guadalupe Guerrero, giám đốc sở học chánh 

 


