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Xin trả lời các câu hỏi để giúp thiết lập các chính 
sách sẽ hướng dẫn công việc cân bằng sĩ số học sinh 
và chương trình  

Khi Sở Học Chánh Portland tiếp tục quá trình nhiều năm để cân bằng sĩ số học sinh và các 
chương trình trên toàn sở học chánh, Hội đồng Giáo dục đang tiến hành sửa đổi ba chính sách 
sẽ hướng dẫn công việc này. 

Để giúp tìm hiểu thêm về những sửa đổi đó, nhóm Tham gia Cộng đồng của sở học chánh đang 
thu thập ý kiến phản hồi thông qua bảng câu hỏi. 

Trả lời các câu hỏi Take the questionnaire 

Ba chính sách sẽ được sửa đổi là (nhấn vào tên để đọc toàn bộ chính sách):  

• 4.10.045-P: “Student Assignment to Neighborhood Schools.” (Việc chỉ định các học sinh 
vào các trường trong khu hàng xóm). Chính sách này thiết lập một quá trình ấn định các 
học sinh đến các trường trong khu vực cư ngụ và cung cấp các hướng dẫn nhất quán để 
thay đổi các ranh giới trường học. 

• 4.10.051-P: “Student Enrollment and Transfers.” (Học sinh Ghi danh và Chuyển 
trường). Chính sách này có ý định cung cấp quyền truy cập công bằng vào các lựa chọn 
giáo dục cho tất cả học sinh cư ngụ trong sở học chánh qua một một quá trình công 
khai, công bằng và dễ tiếp cận và để thúc đẩy sự công bằng và đa dạng trong quá trình 
chuyển trường và tuyển học sinh. 

• 6.10.022-P: “Education Options Policy.” (Chính sách về các lựa chọn giáo dục). Chính 
sách này tìm cách thực hiện các mục tiêu bằng cách cung cấp cho các học sinh và gia 
đình sự hỗ trợ mà họ cần để quyết định các lựa chọn sáng suốt giữa nhiều lựa chọn giáo 
dục, và cung cấp các hướng dẫn và quy trình nhất quán cho các lựa chọn giáo dục. 

Việc cân bằng sĩ số học sinh và chương trình là một phần trong nỗ lực đa hướng của sở học 
chánh nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các cơ sở PPS trong khi hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi để 
tái hình dung trải nghiệm học đường reimagine the school experience cho các học sinh, đặc biệt 
là ở các lớp trung cấp. Quá trình này sẽ bắt đầu với các trường học phía đông nam để chuẩn bị 
cho việc khai trương Trường Trung Cấp Kellogg vào mùa thu năm 2021. 

Các chính sách sẽ hướng dẫn công việc, bao gồm sự tham gia sâu sắc với các thành viên cộng 
đồng, những người sẽ đóng vai trò đối tác của chúng tôi trong nỗ lực này. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0GH3JmfkF8tC5Pz_MmEWYB60lbSNGjwaeO3N_B787V_h4hQ/viewform
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/4.10.045-P.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/4.10.051-P.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/6.10.022-P.pdf
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