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Sở học chánh phát động nỗ lực để cân bằng sĩ số 
học sinh và các chương trình 

Sở học chánh Portland đã bắt đầu một quá trình hai năm để phát triển một khuôn khổ cho việc 
cân bằng sĩ số học sinh và các chương trình trường học trên toàn sở học chánh. Mục tiêu là sử 
dụng dữ liệu và ý kiến đóng góp của cộng đồng để xây dựng một kế hoạch chu đáo và công 
bằng, đáp ứng tất cả các nhu cầu của các trường học và chương trình cũng như các nhu cầu của 
các học sinh, nhân viên và cộng đồng ngắn hạn và dài hạn. 

Sở học chánh đã thuê công ty tư vấn FLO Analytics có trụ sở tại Portland để giúp hướng dẫn quá 
trình này. Công việc cho đến nay bao gồm: nghiên cứu các quá trình của sở học chánh trong quá 
khứ; xác định nhu cầu hiện tại của sở học chánh; phỏng vấn các bên liên quan; tiến hành nghiên 
cứu và đánh giá ban đầu về số lượng học sinh và năng lực của trường trong tương lai; và xem 
xét các chương trình và chính sách hiện có. Mục tiêu là để xác định dự án rõ hơn và phác thảo 
các mục tiêu và kế hoạch cho sự tham gia của cộng đồng trong hai năm tới. 

“Những bước đầu tiên này mất nhiều thời gian,” ông Tyler Vick, Giám đốc FLO Analytics cho 
biết. “Quá trình cân bằng toàn sở học chánh rất phức tạp: những thay đổi trong một chương 
trình hoặc trường học có thể ảnh hưởng đến những nơi khác và tác động đến các học sinh và gia 
đình trên toàn sở học chánh. Chúng tôi muốn chuyển qua quá trình một cách thận trọng và chu 
đáo trong hai năm tới.” 

Dự án sẽ bao gồm các cập nhật thường xuyên và cơ hội cho các phụ huynh, nhân viên và những 
người khác chia sẻ suy nghĩ của họ. 

“Nhiều yếu tố thúc đẩy quá trình này,” Phó giám đốc Sở học chánh Claire Hertz. “Với sự giúp đỡ 
của cộng đồng, chúng tôi sẽ xem xét kỹ từng yếu tố.”  

Dữ liệu đang được thu thập và cần tham khảo ý kiến bao gồm thông tin về việc chuyển đổi một 
số trường từ K-8 sang mô hình trường tiểu học. Quá trình này sẽ xác định các thử thách với việc 
trường học có quá đông học sinh hoặc ít học sinh, tìm hiểu xem sức chứa học sinh của trường 
thay đổi như thế nào do kết quả của việc xây cất liên quan đến trái phiếu và các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến sĩ số học sinh và sắp xếp chương trình trong tương lai. 

Mùa hè này, nhóm dự án sẽ tiếp tục tập trung vào việc thông báo và gắn kết cộng đồng, tiếp cận 
và thực hiện các cuộc phỏng vấn với các hiệu trưởng trường học, hội đồng PTA, các tổ chức cộng 
đồng và các bên liên quan khác. Kết quả sẽ được chia sẻ qua các cập nhật trang web, bản tin, 
phương tiện truyền thông xã hội và nhiều hơn nữa. Quá trình bắt đầu tăng tốc vào mùa thu này, 
khi kết quả của công việc này - Báo cáo Sĩ số Học sinh, Năng lực và Phân tích Chương trình - sẽ 
được trình bày trước hội đồng giáo dục. 
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Vào cuối năm 2019, sở học chánh sẽ bắt đầu tham gia rộng rãi hơn để tích hợp các giá trị cộng 
đồng trong việc phát triển vòng đề xuất đầu tiên để cân bằng  sĩ số học sinh và các chương trình. 
Những đề xuất này sẽ được duyệt xét công khai trong suốt năm 2020, với những đề xuất cuối 
cùng được trình bày vào đầu năm 2021. 

Để biết thêm thông tin hoặc tham gia, vui lòng truy cập www.pps.net/Page/13615. 
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