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Sắp tới: Sự kiện tầm nhìn được tổ chức tại OMSI; 
bán sách cũ và bán cây 

Quá trình Tầm nhìn của Sở Học Chánh Portland sẽ đến một trong những điểm tham quan mang 
tính biểu tượng của Portland, OMSI. 

Vào Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 5, nhóm nòng cốt Tầm Nhìn sẽ trình bày một triển lãm tương tác 
sáng tạo về công việc của mình cho đến nay. PPS đã đưa ra sáng kiến Tầm nhìn vào năm 2018 
như một cách để xác định và vạch rõ PPS có thể là gì, nên như thế nào và làm thế nào để các học 
sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng có thể đến một sao Bắc Đẩu được xác định và chia sẻ cho 
sở học chánh 

Vào Tháng 1, Tháng 2 và Tháng 3, (January, February and March) sở học chánh đã tổ chức hàng 
chục cuộc họp với các bên liên quan từ các nguồn gốc và dân số khác nhau. Qua các bài tập, 
nhóm nòng cốt và nhóm Guiding Coalition bắt đầu hình thành một tầm nhìn trong ba lĩnh vực 
cốt lõi của quá trình: 

• Hình tượng Học sinh Tốt nghiệp: Những kiến thức, kỹ năng, tính khí và quan điểm gì các 
học sinh sẽ cần phải có để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp? 

• Hình tượng Người lớn: Những kiến thức, kỹ năng, tính khí và quan điểm gì các người 
lớn cần có để hỗ trợ các học sinh đạt được Hình tượng Tốt nghiệp? 

• Chuyển đổi hệ thống: Toàn bộ sở học chánh cần thay đổi như thế nào để hỗ trợ học 
sinh thành công? 

Sự kiện Ngày 11 Tháng 5 tại OMSI sẽ cung cấp một cơ hội khác để cung cấp phản hồi về tầm 
nhìn của sở học chánh khi PPS đi tới giai đoạn cuối để hoàn tất tầm nhìn vào Tháng Sáu. 

Các người tham dự sẽ không phải vào bảo tàng để đến sự kiện Tầm nhìn. Giá vào cửa viện bảo 
tàng sẽ được giảm vào Ngày 11 Tháng 5 cho các thành viên cộng đồng PPS xuống còn $12 cho 
người lớn và trẻ em. (Triễn lãm “The Science behind Pixar” sẽ có trong ngày đó). PPS sẽ cung cấp 
cơ hội vào cửa miễn phí cho các học sinh và gia đình của các trường có nhu cầu cao nhất. 

Thêm thông tin có sẵn trên trang Visioning webpage. 

Bán sách bao gồm ngày của các nhà giáo dục: Một sự kiện được quảng cáo là “Bán sách cũ lớn 
nhất Oregon” sắp sảy ra khi Những Người Bạn Của Thư viện Quận Multnomah tổ chức bán sách 
cũ mùa xuân hàng năm vào Ngày 26-29 Tháng 4 tại Phòng Triển Lãm Khách Sạn DoubleTree 
Lloyd Center (1000 NE Multnomah St.). 

Sự kiện này có hơn 40.000 món, với sách bìa cứng và bìa mềm chất lượng bắt đầu từ 2 đô la, bìa 
mềm thị trường đại chúng và sách trẻ em 50 xu và 1 đô la, CD 1 đô la và DVD 2 đô la. 

https://www.pps.net/Page/13501
https://www.pps.net/Page/13631
https://www.pps.net/visioning
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Ngày Giảm Giá Dành Cho Nhà Giáo Dục được ấn định vào Chủ Nhật, Ngày 28 Tháng 4, từ 11 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều, với các món giảm 50 phần trăm cho những người có ID trường học hợp lệ. 
Thêm thông tin có sẵn tại trang web sự kiện event website.. 

Bán Cây: Chương trình Chuyển đổi Cộng đồng sẽ mang việc bán cây hàng năm đến văn phòng sở 
học chánh PPS (501 N. Dixon St.) vào Thứ Năm, Ngày 25 Tháng 4, từ 10:30 sáng đến 1 giờ chiều. 
Các học sinh sẽ bán nhiều loại cây, bao gồm giỏ Ngày Mẹ, cây lâu năm, cây cà chua và các loại 
rau, và cây trồng trong nhà. Các loại cây được trồng bởi các học sinh tại nhà kính trong khuôn 
viên chương trình CTP. 

Chương trình này cũng đang bán các loại cây cả tuần tại vườn ươm của khuôn viên trường 6801 
SE 60th Ave., từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều đến ngày Thứ Sáu. Doanh nghiệp do các học sinh 
điều hành sẽ tổ chức một đợt bán giảm giá khác từ Ngày 6 đến 11 Tháng 5 tại khuôn viên 
trường, với chuyến thăm văn phòng sở học chánh vào Thứ Năm, Ngày 9 Tháng 5, từ 10:30 sáng 
đến 1 giờ chiều. 

Thông tin thêm về Chương trình Chuyển tiếp Cộng đồng có sẵn trên trang program webpage. 

 

https://www.friends-library.org/events/2019springusedbooksale-y6xgb
https://www.pps.net/domain/412#calendar11560/20190419/month
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