Cập nhật về Công Việc Cân Bằng Sĩ Số Học Sinh và
Chương Trình của PPS
Ngày 27 Tháng 10, 2020

Các gia đình PPS thân mến,
Chúng tôi muốn cập nhật cho quý vị biết về tiến triển của công việc Cân Bằng Sĩ Số Học Sinh và
Chương Trình Enrollment and Program Balancing (EPB). Như chúng tôi đã chia sẻ, công việc ban
đầu tập trung vào các trường học ở Đông Nam Portland với dự đoán Trường Trung Cấp Kellogg
sẽ mở cửa trở lại. Liên minh Southeast Guiding Coalition đã tổ chức sáu cuộc họp nhằm tạo ra
sự hiểu biết chung về trách nhiệm của Liên minh và quá trình phát triển các đề xuất và khuyến
nghị cuối cùng. Quá trình này đang bắt đầu với sự chú trọng vào các cấp lớp 6-8 ngay bây giờ, và
sẽ mở rộng sang các cấp lớp PK-12 vào mùa xuân tới.
Trong vài tuần qua, Liên minh đã sử dụng phân tích được hướng dẫn bởi dữ liệu và nhiều
phương tiện đóng góp ý kiến của cộng đồng để đánh giá và thảo luận về một số viễn cảnh. Các
thành viên đã làm việc để phát triển một đề xuất tinh tế hơn để chia sẻ với cộng đồng rộng lớn.
Tuần tới, họ sẽ nhận được kết quả từ hơn 800 phản hồi của các cuộc khảo sát ý kiến trực tuyến
và qua điện thoại. Kết quả khảo sát sẽ cung cấp thêm thông tin về sự phát triển của các viễn
cảnh và được đăng trên trang web Enrollment and Program Balancing website.
Sở học chánh sẽ tổ chức một buổi open house trực tuyến vào Thứ Năm, Ngày 19 Tháng 11,
để chia sẻ thông tin về (các) đề xuất và thu thập ý kiến phản hồi của quý vị. Sở học chánh
cũng sẽ thu hút các bên liên quan quan trọng khác trong các nhóm tập trung có chủ đích và
bằng nhiều ngôn ngữ trong cùng tuần đó. Buổi open house và các nhóm tập trung sẽ bao
gồm thông tin cơ bản về quá trình, hình ảnh trực quan để giúp giải thích (các) đề xuất và cơ
hội cung cấp ý kiến phản hồi.
Buổi open house trực tuyến sẽ bao gồm một trang web thường trực mà quý vị có thể truy cập
để biết thông tin trong suốt quá trình này và một cuộc họp Zoom trực tiếp, nơi quý vị có thể
nghe ý kiến từ các thành viên của Liên minh Southeast Guiding Coalition và Đội Cố Vấn của Sở
Học Chánh. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về buổi open house vào tuần tới. Các liên kết
đến trang web của open house và cuộc họp Zoom sẽ được gửi ra trước sự kiện.
Tất cả các thành viên trong cộng đồng đều được chào đón đến tham dự buổi open house.
Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các gia đình ở khu Đông Nam cung cấp ý kiến phản hồi để
giúp PPS tối ưu hóa việc sử dụng các cơ sở của chúng tôi. Ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi
kết lại các quan điểm của học sinh và gia đình trong đề xuất cuối cùng của chúng tôi.
Thông tin thêm về Liên minh Guiding Coalition và Quá trình EPB
Liên minh Guiding Coalition bao gồm các học sinh, phụ huynh và hiệu trưởng đại diện cho
các trường Đông Nam (xem danh sách thành viên member roster). Liên minh hiện đang tổ
chức một loạt các cuộc họp tập trung vào các lớp trung cấp, bao gồm cả buổi open house vào
Ngày 12 Tháng 11 và các nhóm tập trung vào tuần đó.
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Quá trình này có hai giai đoạn: Giai đoạn 1 kết thúc với một khuyến nghị vào giữa Tháng 12.
Giai đoạn 2, dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2021, sẽ tập trung vào các cấp lớp PK-5.
Công việc Cân Bằng Sĩ Số Học Sinh và Chương Trình sử dụng cả quá trình phân tích được
hướng dẫn bởi dữ liệu và ý kiến phản hồi của cộng đồng để giải quyết các nhu cầu như công
bằng và hòa nhập, giao thông, hạn chế về cơ sở vật chất, v.v. Chương trình cuộc họp, tài
liệu, biên bản cuộc họp và video được đăng trên trang web Enrollment and Program
Balancing website.
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