
Phát hành lịch của niên học 2018-19  

 

Tại buổi họp vào tối thứ Ba, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chánh Portland đã chấp thuận lịch trình cho niên 
học 2018-19. Một bản thảo của lịch này đã được đăng trong trang mạng của khu học chánh 
để công chúng có thể xem xét kỹ, trong đó có vài thay đổi khác với lịch trình của niên học 2017-18. 
 
Sở học chánh đã loại bỏ vấn đề tan trường sớm và mở cửa trễ, việc này xuất phát từ một hợp đồng mới 
trong ba năm mà sở học chánh đã ký với Hiệp Hội Giáo Viên Portland vào tháng Hai. 
 
Cô Julie Esparza Brown cho biết: “Các nhân viên đã chia sẻ với chúng tôi ý kiến phản hồi cùa nhiều thành 
viên, những đóng góp của họ đã được xem xét để thực sự tạo thành lịch mới này". Thành viên hội đồng 
giáo dục Julie Esparza Brown, Chủ tịch Ủy Ban Giảng Dạy và Học Tập đã kiểm tra bản lịch trình này sau khi 
Giám Đốc Guadalupe Guerrero đã thông qua bản thảo cuối cùng. 
 
Sự thay đổi trong lịch trình của Tháng Mười Một đã tạo ra kỳ nghỉ mùa thu của học sinh trong tuần 
Lễ Tạ Ơn. Hai ngày dành cho các buổi họp phụ huynh và giáo viên đã được tổ chức vào ngày 8 và ngày 9 
tháng Mười Một năm 2017, vào năm 2018 sẽ được tổ chức vào Thứ Hai và Thứ Ba, ngày 19 và ngày 20 
tháng Mười Một. 
 
Sở Học Chánh sẽ đóng cửa các trường học và các văn phòng vào thứ Tư, ngày 21 tháng 11, ngày này được 
kết hợp với ngày Lễ Tạ ơn và một ngày sau những ngày nghỉ, tạo được một tuần cho kỳ nghỉ mùa thu cho 
học sinh. 
 
Một thay đổi khác có thể xẩy ra và có thể ảnh hưởng đến Ngày Lễ Tổng Thống, theo truyền thống đây là 
ngày mà trường học và các văn phòng của PPS đóng cửa. Tuy nhiên, ngày 18 Tháng Hai năm 2019 được 
dành để bù cho ngày trường đóng cửa vì trời tuyết. Sở học chánh sẽ được yêu cầu phải công bố vào ngày 
18 tháng Một trong trường hợp nếu phải sử dụng ngày 18 tháng Hai là ngày dùng để bù cho ngày bị tuyết 
hoặc dùng cho ngày nghỉ lễ. 
 
Julia Brim-Edwards, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết: "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng cần lưu ý là kế 
hoạch trong lịch trình này rất tốt. "Trong những năm qua chúng ta không có những kế hoạch chuẩn bị cho 
những ngày bị tuyết, và tôi nghĩ chúng ta đã có kế hoạch rất tốt cho năm tới bất kể nếu chúng ta có một 
năm như năm ngoái hay một năm như năm nay. Điều này sẽ cho gia đình quí vị được thực sự có thể tin 
tưởng. " 
 
Xin xem lịch complete 2018-19 PPS calendar. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/2018-19-School-District-Calendar.pdf

