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Hãy giúp chúng tôi tạo lộ trình nghệ thuật cho PPS 
bằng cách tham gia khảo sát ý kiến này 
Khi Sở Học Chánh Portland tiếp tục làm việc để tạo ra một lộ trình toàn diện cho giáo dục nghệ 
thuật trên toàn sở học chánh, chúng tôi cần ý kiến của quý vị! 

Quý vị coi trọng những gì nhất về giáo dục nghệ thuật? Phòng Nghệ thuật Thị giác và Nghệ thuật 
Biểu diễn của PPS (VAPA) đang thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến để phán đoán những gì học 
sinh, gia đình, thành viên cộng đồng, đối tác nghệ thuật và nhân viên muốn ưu tiên trong việc 
tạo ra Kế hoạch Giáo dục Nghệ thuật Tổng thể  Master Arts Education Plan (MAEP) của sở học 
chánh. 

Nhấn vào đây để tham gia khảo sát Click here to take the survey 

Cuộc khảo sát ý kiến được tạo ra bởi nhóm VAPA: Kristen Brayson, Carolyn Drake và Laura 
Arthur. Cuộc khảo sát ý kiến là một phần trong nỗ lực tham gia của VAPA trên toàn sở học chánh 
và cộng đồng trong năm nay khi các thành viên tiếp tục hình thành MAEP. Nhóm đã tham khảo ý 
kiến các học sinh trung học từ mọi khu vực trong sở học chánh, những người đã giúp định 
hướng hình thức của cuộc khảo sát và làm cho cách diễn đạt các câu hỏi trở nên thân thiện hơn. 

Hiện tại, tùy thuộc vào nơi học sinh cư ngụ và đi học, trải nghiệm nghệ thuật của họ có thể khác 
với các học sinh khác trong sở học chánh. MAEP sẽ giúp giải quyết các bất bình đẳng trong hệ 
thống của chúng tôi và cung cấp một kế hoạch chiến lược để thực hiện thay đổi quy mô lớn. 

Kế hoạch MAEP phát triển dựa trên những cơ hội có thể có được nhờ Thuế Nghệ thuật Portland, 
được thực hiện bởi trái phiếu năm 2012. PPS bắt buộc phải sử dụng tiền thuế để trả lương cho 
các giáo viên nghệ thuật thị giác và biểu diễn cho các học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm. Doanh 
thu từ thuế cho phép PPS trả tiền lương tăng từ 15 giáo viên nghệ thuật toàn thời gian cho các 
học sinh K-5 đến 63 người phục vụ 21.738 học sinh trong tất cả các trường tiểu học. 

Kế hoạch MAEP sẽ tìm cách tạo ra các lộ trình trọn vẹn cho từng nhóm trường học (các hệ thống 
chuyển tiếp đưa học sinh từ tiểu học đến trung cấp và trung học trong các khu vực cư ngụ). Các 
con đường cho mỗi nhóm được dự định bao gồm nhiều con đường K-12 bắt nguồn từ khiêu vũ, 
âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật thị giác - với mục tiêu tất cả học sinh nhận được sự 
giảng dạy không bị gián đoạn trong một số môn nghệ thuật từ tiểu học cho đến trung học. 

Khi hoàn thành, kế hoạch MAEP sẽ đặt nền tảng cho các lộ trình K-12 trọn vẹn, qua đó các học 
sinh nhận được một nền giáo dục nghệ thuật nghiêm ngặt, có ý nghĩa và công bằng. 

Tìm hiểu thêm về nghệ thuật trong PPS tại www.ppsarts.com. 

 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=145114&PageID=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XxuwGXhLeoYTCYUTB2mShx_25DDX6cJKn3gkHyswDClEBQ/viewform
http://www.ppsarts.com/

