Các thành viên cộng đồng được mời nộp đơn xin
tham gia ủy ban đề nghị các ranh giới trường học
khu Đông Nam
Với công việc sắp bắt đầu trong nổ lực của Sở học chánh Portland để cân bằng các ranh giới
trường học và chương trình, chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên cộng đồng để phục vụ
trong một ủy ban giúp hướng dẫn dự án ở Đông Nam Portland - giai đoạn đầu tiên của nỗ lực
toàn sở học chánh.
Các thành viên gia đình và cộng đồng có mối quan hệ với các trường Đông Nam Portland của
chúng tôi được mời nộp đơn tham gia Guiding Coalition, ủy ban sẽ xem xét các đề xuất dự thảo,
cân nhắc các ý kiến của cộng đồng và đưa ra khuyến nghị cho các ranh giới mới, mô hình chuyển
tiếp trường và các địa điểm cho chương trình đặc biệt.
Các thành viên được chọn sẽ được yêu cầu có mặt cho các cuộc họp, open house và các cuộc
họp mặt khác vào các Thứ Năm, từ 6 đến 8 giờ tối, cho đến Tháng 11 Năm 2020. Ủy ban sẽ họp
từ Tháng 4 đến Tháng 6, sau đó là Tháng 9 đến Tháng 11, tại các địa điểm ở Đông Nam Portland.
Dịch vụ chăm sóc trẻ em và thông dịch viên sẽ có sẵn.
Thời gian nộp đơn, bắt đầu vào Thứ Ba, Ngày 3 Tháng 3, sẽ hết hạn vào Ngày 17 Tháng 3. Người
nộp đơn sẽ được thông báo nếu được chọn vào Ngày 20 Tháng 3. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban
Guiding Coalition sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 4.
Nhấn vào đây để điền đơn
Công việc cân bằng sĩ số học sinh và chương trình sẽ bắt đầu ở Đông Nam Portland, tập trung
vào việc thiết lập ranh giới cho Trường Trung Cấp Kellogg mới được hiện đại hóa, sẽ mở cửa vào
mùa thu năm 2021. Quyết định cuối cùng về ranh giới và mô hình chuyển tiếp trường cho các
trường học khu Đông Nam sẽ được quyết định bởi Hội đồng Quản trị Giáo dục vào mùa đông
năm 2021, với những thay đổi có hiệu lực trong năm học 2021-22. Công việc cân bằng trên phần
còn lại của sở học chánh sẽ tiếp theo sau đó.
Tại cuộc họp tuần trước, Hội đồng đã thúc đẩy quá trình bằng cách phê chuẩn, với tỷ lệ phiếu 70, một phạm vi công việc với các mục tiêu và phương pháp đã được thiết lập cho quá trình toàn
sở học chánh.
“Công việc này đã được chờ đợi trong một thời gian rất dài và tôi nghĩ rằng nó sẽ đem lại kết
quả sử dụng hiệu quả hơn các cơ sở của chúng tôi,” Thành viên Hội đồng Rita Moore cho biết tại
cuộc họp. “Và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể cung cấp môi trường học tập tốt hơn cho
tất cả các học sinh của mình.”
FLO Analytics, cơ quan làm việc với sở học chánh trong dự án, đang tiến hành phân tích toàn sở
học chánh sẽ được phát hành vào cuối tháng này. Thông tin chi tiết và tài liệu lưu trữ về cân
bằng sĩ số học sinh và chương trình có thể được tìm thấy tại www.pps.net/enrollmentbalancing.
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