Các buổi thăm viếng trường đã được lên lịch
cho học sinh lớp 5, và học sinh mẫu giáo
đến lớp 8 trong các chương trình chuyên tùy
chọn (Focus Option) và thay thế
Học sinh lớp năm sẽ có cơ hội đến thăm trường trung học cấp hai tương lai của mình tại
các buổi thăm viếng trường, dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5. Đây là một cơ
hội tuyệt vời cho các gia đình đến thăm các trường học lân cận và các chương trình
chuyên tùy chọn và thay thế.
Học sinh PPS có thể theo học tại trường lân cận hoặc đăng ký xin vào các chương trình
chuyên tùy chọn tập hoặc các chương trình thay thế - học sinh phải tham dự một cuộc
họp thông tin nếu muốn tham gia các chương trình này. Các gia đình có thể đăng ký
trên mạng vào ngày 8 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3 trong giai đoạn xổ số lựa chọn trường
học cho lớp mẫu giáo - lớp 8.
Hãy kiểm tra trang web của trường hoặc trang web về tuyển sinh và chuyển trường để
biết thêm thông tin về quy trình đăng ký vào chương trình chuyên tùy chọn và các
chương trình thay thế. Không cần đăng kýcho các trường học lân cận.
Đêm thông tin lớp năm
Các trường trung học cấp hai lân cận
Beaumont
ngày 7 tháng 2, 6:00 chiều
George
ngày 29 tháng 1, 6:00 - 7:00 tối
Harriet Tubman
ngày 12 tháng 2, 6:00 - 7:30 tối (chỉ dành cho người lớn)
Hosford
ngày 6 tháng 2, 6:00 -7:30 tối
Jackson
ngày 20 tháng 2, 4:00 - 5:00 chiều
Ngày 20 tháng 3, 4:00 - 5:00 chiều
Ngày 17 tháng 4, 4:00 - 5:00 chiều
Ngày 15 tháng 5, 4:00 - 5:00 chiều

Sở Học Chánh Portland (PPS) áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng.

Lane
ngày 23 tháng 4, 6:30 - 7:30 tối
Mt. Tabor
Ngày 7 tháng 2, 6:00 - 8:00 tối
Ockley Green
Vui lòng gọi cho trường để biết lịch trình
Robert Gray
Ngày 6 tháng 6, 6:30 - 8:00 tối
Roseway Heights
Ngày 25 tháng 4, 6:00 - 8:00 tối
Bán gỗ
Ngày 23 tháng 1, 6:30 - 8:00 tối (chỉ dành cho người lớn)
West Sylvan
Ngày 9 tháng 1, 6:00 - 7:30 tối
Focus Option Các trường cấp hai và mẫu giáo-lớp 8
Creative Science Mẫu giáo - lớp 8
Ngày 2 tháng 2, 6:00 - 7:00 tối (lớp 1-8)
da Vinci Arts MS
Ngày 28 tháng 1, 6:00 chiều, Phiên Thông tin
Ngày 6 tháng 2, 4:00 chiều, Phiên Thông tin
Ngày 12 tháng 2, 3:45-4:45 chiều, Phiên thăm viếng và 5:00 chiều Phiên Thông tin
Ngày 20 tháng 2, 6:00 chiều, Phiên Thông tin
Ngày 11 tháng 3, 4:00 chiều, Phiên Thông tin (sau hạn chót xổ số)
Odyssey tại East Sylvan Mẫu giáo-lớp 8
Ngày 21 tháng 2, 6:00 - 7:30 chiều
Ngày 6 tháng 3, 6:00 - 7:30 tối
Ngày 11 tháng 3, 9:30 - 11:00 sáng
Tất cả các sự kiện cho lớp mẫu giáo-8
Winterhaven Math, Science, Tech K-8
Ngày 6 tháng 2, 5:30 - 7:00 tối
Ngày 13 tháng 2, 5:30- 7:00 tối
Ngày 20 tháng 2, 3:30- 5:00 chiều
Tất cả các sự kiện cho lớp mẫu giáo-8
Các chương trình thay thế
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ACCESS Academy tại trường tiểu học Vestal (lớp 1-5)
Kiểm tra trang web của trường để biết quy trình nộp đơn vào ngày 7 tháng 2 đến
ngày 14 tháng 6
Ngày 25 tháng 1, 10:30-11:30 sáng.
Ngày 22 tháng 2, 10:00 - 11:00 sáng
Ngày 18 tháng 3, 1:00 - 2:00 chiều
Ngày 12 tháng 4, 1:00 - 2:00 chiều
Ngày 22 tháng 5, 10:00 - 11:00 sáng
ACCESS Academy tại Lane MS
Ngày 11 tháng 1, 9:30 - 10:30 sáng.
Ngày 8 tháng 2, 9:30-10:30 sáng
Ngày 11 tháng 3, 1:30-2:30 chiều
Ngày 26 tháng 4, 10:15-11:15 sáng
Ngày 13 tháng 5, 1:00 - 2:00 chiều
Metropolitan Learning Center (lớp mẫu giáo-8)
Kiểm tra trang web của trường để biết quy trình nộp đơn vào ngày 8 tháng 2 đến 8
tháng 3
Ngày 13 tháng 2, 9:30 - 11:00 sáng
Ngày 21 tháng 2, 6:00 - 7:30 tối (Focus Mẫu giáo-8)
Ngày 27 tháng 2, 6:00 - 7:00 tối (Focus Mẫu giáo)
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