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Đêm Thông Tin Lớp 8 Sẽ Giúp Học Sinh và Gia Đình Tìm 
Hiểu Về Trường Trung Học Trong Tương Lai Của Các Em 

Các em học sinh của Portland Public Schools đang học năm cuối cấp hai, cùng với gia đình, sẽ có 
thể tìm hiểu về các trường trung học trong tương lai của mình trong các đêm thông tin hàng 
năm của lớp 8 bắt đầu vào cuối tháng này. 

Vì các biện pháp phòng ngừa COVID-19, năm nay các buổi họp sẽ được tổ chức trực tuyến. Các 
trường trung học trong khu vực, lựa chọn chuyên môn và các trường trung học khác sẽ cho học 
sinh và gia đình một cơ hội được nghe từ các giáo viên và nhân viên và tìm hiểu về khuôn viên 
trường, chương trình học cùng với các chương trình khác được cung cấp. 

Thông tin thêm về các buổi họp, cũng như thông tin khác về các trường trung học của chúng tôi, 
sẽ có tại pps.net/8thgradeinfo. Trang này sẽ được cập nhật ngày, giờ và thông tin về cách tham 
gia các buổi họp khi được hoàn tất. 

Tại PPS, các em học sinh trung học theo học tại trường trong khu vực của mình, hoặc các em có 
thể đăng ký theo học Trường Trung học Benson Polytechnic, Trường Trung học-Trung học Cơ sở 
Jefferson dành cho Nghiên cứu Nâng cao hoặc trường Metropolitan Learning Center. Các gia 
đình muốn con em mình theo học một trong ba trường đó sẽ phải nộp đơn rút thăm. Thời gian 
nộp đơn rút thăm của năm nay bắt đầu từ Ngày 29 Tháng 11 đến Ngày 17 Tháng 12. 

Thông tin liên quan đến rút thăm cho năm học 2022-23 sẽ sớm được gửi đến các gia đình đủ 
điều kiện. Vui lòng liên hệ với tư vấn trường học hoặc Trung Tâm Ghi Danh và Chuyển Trường 
PPS điện thoại 503-916-3205 hoặc email enrollment-office@pps.net nếu có bất kỳ câu hỏi nào. 
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