
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Lịch học cho năm 2020-21 được phê duyệt bởi Hội 
đồng Quản trị  

Năm học 2020-21 tại Sở Học Chánh Portland sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, Ngày 2 Tháng 9 và kết thúc 
vào Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng 6 (nếu thời tiết cho phép). Lịch cho năm học tiếp theo đã được Hội 
đồng Giáo dục phê duyệt tại cuộc họp vào Thứ Ba. 

(Xem lịch đầy đủ, có thể tải xuống) 

Vì Ngày Lao động đến hơi muộn vào năm 2020, Ngày 7 Tháng 9, các quan chức sở học chánh, 
trong các cuộc thảo luận với Hiệp hội Giáo viên Portland, đã đồng ý khai giảng năm học vào giữa 
tuần.  

“Điều này vẫn cho phép sở học chánh sắp xếp thêm một số ngày giảng dạy, cũng bảo đảm tốt 
hơn cho các học sinh năm thứ tư trung học có thêm các ngày học bù nếu cần để đáp ứng các đòi 
hỏi về thời gian giảng dạy trước lễ tốt nghiệp đã được sắp xếp vào cuối năm học,” Tổng Giám 
Đốc Sở học Chánh Guadalupe Guerrero viết trong thơ gởi cho Hội đồng Quản trị memo to the 
Board về lịch trình năm học.  

Các học sinh mẫu giáo sẽ bắt đầu năm học vào Thứ ba, Ngày 8 Tháng 9.  Ngày cuối cùng cho các 
học sinh năm thứ tư trung học sẽ là Thứ Tư, Ngày 2 Tháng Sáu, với các buổi lễ tốt nghiệp bắt 
đầu từ Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng Sáu. 

Ngày 2 Tháng 9 đặt ngày khai giảng của PPS vào giữa các ngày khai giảng được công bố cho hai 
sở học chánh lân cận: Sở Học Chánh Lake Oswego đã thông báo khai giảng vào Ngày 31 Tháng 8, 
Sở Học Chánh Beaverton khai giảng vào Ngày 8 Tháng 9. 

Đáp ứng với ý kiến từ các gia đình và nhân viên, PPS sẽ tiếp tục loại bỏ việc đi học trễ và về sớm 
trong khi vẫn duy trì năm ngày giảng dạy trọn vẹn trong một tuần bất cứ khi nào có thể. 

Sở học chánh sẽ một lần nữa có nguyên một tuần nghỉ học trong tuần Lễ Tạ ơn, với các buổi họp 
phụ huynh-giáo viên vào Thứ Hai và Thứ Ba, Ngày 23 và 24 Tháng 11. Nghỉ mùa xuân sẽ là Ngày 
22-26 Tháng 3, dự định phù hợp với các ngày nghỉ của các trường đại học địa phương. 

Bốn ngày được chỉ định là các ngày học bù (vì khi thời tiết khắc nghiệt và các lý do khác khiến 
trường học đóng cửa). Thứ Hai, Ngày 15 Tháng 2, là Ngày Lễ Tổng Thống, có thể được sử dụng 
làm ngày học bù và ba ngày trong tuần sau ngày cuối cùng của năm học - Thứ Hai-Thứ Tư, Ngày 
14-16 Tháng 6 - cũng được dành riêng để sử dụng làm ngày học bù, nếu cần thiết. 

Lịch 2020-21 đã được định dạng lại để dễ xem hơn, với các ngày cuối tuần được lấy ra và sự sắp 
xếp và các biểu tượng thân thiện hơn với người dùng. Ngoài phiên bản tiếng Anh, lịch có sẵn để 
xem và tải xuống bằng cả năm ngôn ngữ được hỗ trợ calendar is available to view and download 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPS%20Calendar%202020-21%20-%20Wed%20Start_Vietnamese.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20meeting%20materials/Annual%20Calendar%20Memo%20SY20-21.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20meeting%20materials/Annual%20Calendar%20Memo%20SY20-21.pdf
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