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Hội đồng Quản trị phê duyệt lịch trình cho năm học 
2019-20 

Năm học 2019-20 trong Sở Học Chánh Portland sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 28 Tháng 8 và kết 
thúc (nếu không có học bù cho những ngày đóng cửa vì thời tiết xấu) vào Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng 
Sáu. 

Lịch trình đã trở thành chính thức vào tối Thứ Ba khi Hội đồng Quản trị Giáo dục PPS thông qua 
Nghị quyết 5821, trong đó phê chuẩn đề xuất lịch trình năm học 2019-2020 của Giám đốc Sở 
học chánh Guadalupe Guerrero. Lịch đã được trình bày trước Hội đồng Quản trị tại cuộc họp 
Ngày 15 Tháng 1, với khoảng thời gian cho công chúng đóp góp ý kiến trước khi Hội đồng Quản 
trị bỏ phiếu cuối cùng. 

Mục tiêu của Giám đốc Sở học chánh với lịch trình, được thông báo bởi nhân viên và ý kiến của 
cộng đồng, là tạo ra một lịch trình tập trung vào học sinh, thân thiện với gia đình 
 
“Thời khóa biểu này tiếp tục loại bỏ việc đi học trễ và tan học sớm và tốt hơn bảo đảm năm ngày 
giảng dạy đầy đủ trong một tuần lễ thông thường,” ông nói. 

Lịch trình cân bằng các ngày giảng dạy giữa các học kỳ và quý, với mỗi bốn quý có từ 42 đến 47 
ngày. Thời khóa biểu cũng giữ cho ngày lập kế hoạch của giáo viên hầu hết vào Thứ Hai và Thứ 
Sáu để tránh ngày nghỉ của học sinh vào giữa tuần. 

Lịch trình giữ lại một số đặc điểm của 2018-19, bao gồm cả tuần không đi học trong tuần Lễ Tạ 
ơn, với các buổi họp phụ huynh-giáo viên vào Thứ Hai và Thứ Ba, Ngày 25 và 26 Tháng 11; các 
trường đóng cửa vào Thứ Tư, Ngày 27 Tháng 11; và Thứ Năm và Thứ Sáu truyền thống đóng cửa 
cho Lễ Tạ ơn. 

Lịch trình cũng một lần nữa giữ Ngày Lễ Tổng Thống, vào Thứ Hai, Ngày 17 Tháng 2, như một 
ngày có thể học bù cho ngày nghỉ vì thời tiết có tuyết, với thời hạn Ngày 18 Tháng 1 để chỉ định 
như vậy. Ba ngày đầu tiên sau Ngày 5 Tháng 6, ngày cuối cùng của năm học như đã được ấn 
định - Thứ Hai đến Thứ Tư, Ngày 8-10 Tháng 6 - được dành riêng cho những ngày học bù cho 
những ngày nghỉ vì thời tiết xấu, nếu cần thiết. 

Nghỉ Mùa Xuân, Ngày 23-27 Tháng 3, một lần nữa sẽ được phối hợp để phù hợp với ngày nghỉ 
của các trường đại học địa phương để các gia đình có anh chị lớn và các sinh viên đại học thực 
tập làm việc trong các trường PPS có thể có được những ngày nghỉ phù hợp. 
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