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Kính gửi cộng đồng PPS, 

  

Vào ngày 20 tháng 9 năm 2022, Hội đồng Giáo dục Portland Public Schools (PPS) đã nhất trí thông 

qua một thỏa thuận lịch sử lấy học sinh da đen làm trung tâm và bắt tay vào việc phát triển kế 

hoạch cộng đồng cho tương lai bằng cách thành lập Trung Tâm Học Sinh Da Đen Xuất Sắc (CBSE) 

một thực tế. 

  

Để thực hiện công việc này, chúng tôi đã khai thác trí tuệ chung của cộng đồng Da đen bằng 

cách thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức như SEI, POIC, KairosPDX, Sáng kiến Phụ huynh Da 

đen và Albina Head Start— và Albina Vision Trust (AVT) là nhà tài trợ tài chính. AVT là một tổ 

chức dựa vào cộng đồng khác đang tạo điều kiện cho việc tái tạo và chuyển đổi một cách chu 

đáo ở vùng hạ Albina, nơi những người dân Portland da đen đã sống, làm việc và đóng góp 

trong nhiều thế hệ. 

  

Nỗ lực này không chỉ thực hiện các cam kết của chúng tôi với cộng đồng mà còn là sự thể hiện 

các giá trị của chúng tôi. PPS từ lâu đã nhận ra và đã minh bạch về tác động của phân biệt 

chủng tộc và đầu tư dưới mức đã ảnh hưởng như thế nào đến học sinh Da đen và các trường 

chủ yếu phục vụ người da đen tại PPS dẫn đến khoảng cách thành tích học tập. 

  

Vào năm 2020, các cử tri đã chấp thuận việc thành lập trung tâm CBSE như một phần của biện 

pháp trái phiếu chi trả cho hiện đại hóa trường Trung học Jefferson, một cơ sở quan trọng cho 

cộng đồng Da đen. Do việc mở rộng Xa lộ Liên bang- I-5 trong khu Rose Quarter, Tiểu bang 

Oregon đã đồng ý chi trả cho việc di dời Trường Cấp Hai Harriet Tubman, một cơ sở giáo dục 

lớn khác trong cộng đồng Da đen. 

  

Portland Public Schools, hợp tác với Trung Tâm Người Da Đen Xuất sắc, sẽ dẫn dắt một nỗ lực  

của cộng đồng nhằm thông báo kế hoạch phát triển CBSE, đảm bảo các dự án có chương trình và 

vốn liên quan ở vùng hạ Albina phối hợp hoạt động để phản ánh các mục tiêu của công bằng 

chủng tộc và công bằng xã hội. Mục tiêu của CBSE là thúc đẩy một nền văn hóa của Người da đen 

xuất sắc; thống nhất và nâng cao trải nghiệm giáo dục của Người da đen; và cải thiện kết quả học 

tập cho học sinh Da Đen. 

 

https://www.selfenhancement.org/
https://www.portlandoic.org/
https://kairospdx.org/
https://www.albinahs.org/


 
Innovation Studio của khu học chánh, một ban thúc đẩy giải quyết vấn đề, sẽ hỗ trợ tạo điều 

kiện cho quá trình này — cho phép cộng đồng thúc đẩy cách chúng ta cùng nhau mơ ước về tất 

cả những khả năng này. 

 Cảm ơn quý vị, 

  

Tiến sĩ Cheryl Proctor 
Phó Giám Đốc Cộng Đồng Trường 
Nhà Tài Trợ Điều Hành, Trung Tâm Học Sinh Da Đen Xuất Sắc 
  

 


