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Trường Trung Học Cấp 3 của PPS Chào Đón Học 
Sinh Lớp 8 
Các học sinh tương lai của trường cấp 3 có thể viếng thăm trường trung học cấp 3, hoặc trung 
học chuyên nghành vào các buổi họp thông tin được tổ chức trong toàn khu học chánh từ tháng 
Mười đến tháng Hai. Đây là một cơ hội tốt cho học sinh tham quan trường trung học tương lai 
của các em và tìm hiểu thêm về các chương trình học tập và chương trình thể thao của trường. 

Học sinh PPS có thể học trường trung học thuộc khu vực cư ngụ hoặc có thể nộp đơn xin học tại 
các trường trung học focus-option như trường Benson Polytechnic hoặc trường Jefferson HS-
Middle College for Advanced Studies. Gia đình cũng có thể nộp đơn vào Metropolitan Learning 
Center (MLC), hoặc trường trung học biệt lập. Đơn ghi danh cho các trường Benson, Jefferson và 
MLC được thâu nhận trong thời gian của chu kỳ rút thăm từ ngày 13 Tháng Mười Một đến ngày 
1 Tháng Mười Hai.   

 Tất cả các học sinh lớp 8 thuộc khu vực trường Jefferson cần phải chọn trường Jefferson hoặc 
chọn trường trung học đã được chỉ định, vào thời hạn là ngày 8 tháng Mười Hai. Liên lạc với vị 
cố vấn lớp tám để biết thêm chi tiết hoặc tải đơn (assignment form) và tìm hiểu thêm tại 
www.pps.net/schoolchoice. 

Những học sinh nào không thể tham dự buổi họp thông tin (information night), sẽ có một số 
trường tổ chức những cuộc đi tham quan trường học hoặc cơ hội để gặp và được hướng dẫn bởi 
một học sinh của trường. Học sinh nên gọi cho trường học mà các em ưa chuộn hoặc lên mạng 
để biết quy định của trường học. 

Tìm hiểu thêm về công việc hiện đại hóa trường trung học qua PPS School Building Improvement 
Bond. 
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Benson Polytechnic High School  
ngày 24 tháng 10, 6-8 tối 
Ngày 15-16 tháng Ba, 6-9 tối (Tech Show) 

Cleveland High School 
“Bridging the Gap” 
Ngày 8 tháng Hai, 7-9 tối 

 “Discover Franklin” High School  
Ngày 14 tháng Mười Một, 6:30-8:30 tối 

Grant High School tại Marshall Campus 
địa Điểm Mới 
3905 SE 91st Ave Portland, OR 97266 
ngày 16 tháng Mười Một, 6-8 tối 

https://reddot.pps.net/CMS/WebClient/PreviewHandler.ashx?Action=RedDot&Mode=1&projectguid=6819D0F146B1454D88FC23D95F1AD967&editlinkguid=A3B35511F356476F97343F6F2CC7F3E3&parentpageguid=&pageguid=25DFE1973BBA4BFFA4004601B54DCC90&targetcontainerguid=&containerpageguid=&projectvariantguid=CC4E14C919B748DE99CEF46DDFA6DB19&languagevariantid=ENU&islink=2&foraspx=1&themepath=App_Themes%2fStandard&ioidispage=1
https://reddot.pps.net/CMS/WebClient/PreviewHandler.ashx?Action=RedDot&Mode=1&projectguid=6819D0F146B1454D88FC23D95F1AD967&editlinkguid=A3B35511F356476F97343F6F2CC7F3E3&parentpageguid=&pageguid=25DFE1973BBA4BFFA4004601B54DCC90&targetcontainerguid=&containerpageguid=&projectvariantguid=CC4E14C919B748DE99CEF46DDFA6DB19&languagevariantid=ENU&islink=2&foraspx=1&themepath=App_Themes%2fStandard&ioidispage=1
http://www.pps.net/schoolchoice
http://www.pps.net/bond
http://www.pps.net/bond
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Jefferson HS-Middle College for Advanced Studies  
Ngày 26 tháng 10, 6-7:30 tối 
Ngày 15 tháng Mười Một, 6:30-8 tối 

Lincoln High School  
Ngày 12 tháng Mười Hai, 6-7:30 tối 

Madison High School 
Ngày 14 tháng Mười Một, 6:15-8 tối 

Metropolitan Learning Center  
Ngày 14 tháng Mười Một, 6-7:30 tối 
Ngày 28 tháng Mười Một, 6-7:30 tối 
Ngày 13 tháng Hai, 9:30-11 sáng 
Ngày 27 tháng Hai, 6-7:30 tối 

Roosevelt High School 
Ngày 29 tháng Mười Một, 6-8 tối 

Wilson High School  
Ngày 2 tháng Mười Một, 6-8:30 tối 
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