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Thông Tin Cập Nhật về Cân Bằng Sĩ Số Học Sinh và  
Chương Trình 
Kính gửi các gia đình PPS, 

Chúng tôi muốn cập nhật cho quý vị biết về tiến triển trong dự án Cân Bằng Sĩ Số Học Sinh & 
Chương Trình mà chúng tôi đang thực hiện. Như chúng tôi đã thông báo trước đây, công việc 
ban đầu của chúng tôi tập trung vào các trường học ở Đông Nam Portland trước khi Trường 
Trung Cấp Kellogg mở cửa trở lại. 

Liên Minh Southeast Guiding Coalition tổ chức ba cuộc họp trong tháng này (tất cả đều trực 
tuyến vì đại dịch) tập trung vào việc xem xét tài liệu và dữ liệu. Họ đã kết thúc vào tuần trước 
với việc giới thiệu bản dự thảo đề xuất đầu tiên, còn được gọi là khởi điểm. Các điểm nổi bật 
chính của đề xuất: 

● Trường Trung Cấp Kellogg sẽ mở cửa trở lại, với chương trình Song Ngữ Hội Nhập Tiếng 
Tây Ban Nha sẽ được chuyển đến đó từ Trường Trung Cấp Mt. Tabor. 

● Trường Harrison Park, hiện là trường K-8, sẽ trở thành trường trung cấp. 
● Các trường K-8 khác (Arleta, Bridger, Creston, Lent và Marysville) sẽ được đổi thành các 

trường K-5. 
 

Các mô hình chuyển trường, ranh giới và sự thay đổi đối với các chương trình DLI cũng đã được 
đề xuất. Các chi tiết có thể được xem trong tài liệu dự thảo đầu tiên (the first draft document). 
Đây là điểm khởi đầu của các phương án khả thi để Liên minh Southeast Guiding Coalition nghĩ 
đến, và họ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau vào Tháng 10 để đặt câu hỏi và phát triển các phiên 
bản bổ sung của một kế hoạch khả thi. 

Liên minh Guiding Coalition bao gồm các phụ huynh và hiệu trưởng đại diện cho các trường 
Đông Nam. Bắt đầu từ Ngày 8 Tháng 10, công việc của họ sẽ chuyển sang Giai đoạn 1, một loạt 
chín cuộc họp vào mỗi Thứ Năm tập trung vào các cấp lớp trung cấp. Các cuộc họp này sẽ bao 
gồm các buổi open house trực tuyến vào Ngày 29 Tháng 10 và Ngày 3 Tháng 12 mở cửa cho tất 
cả mọi người, một cuộc khảo sát ý kiến cộng đồng và sẽ kết thúc với khuyến nghị cuối cùng của 
Giai đoạn 1 vào Ngày 17 Tháng 12. 

Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào các cấp lớp PK-5, với các cuộc họp vào mùa xuân năm 2021. 

Dự án Cân Bằng Sĩ Số Học Sinh và Chương Trình sử dụng cả quá trình phân tích theo dữ liệu và ý 
kiến 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 buổi họp, các tài liệu, biên bản buổi họp và video được đăng 
trên trang web Enrollment and Program Balancing website. 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPS%20SE%20Guiding%20Coalition%20-%20Springboard%20Proposal%20Packet%20-%20FINAL.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/GuidingCoalitionReps.pdf
https://www.pps.net/enrollmentbalancing

