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Tìm kiếm các thành viên cộng đồng giúp lập kế 
hoạch tương lai cho Wilson, Jefferson và Cleveland 

Ngoài công việc cải thiện trường học đáng kể năm 2017 đang được tiến hành trên toàn Sở học 
chánh, Trái phiếu Hiện đại hóa và An toàn Y tế 2017 bao gồm tài trợ cho việc phát triển các Kế 
hoạch Tổng thể Khái niệm cho các Trường Trung Học Jefferson, Cleveland và Wilson. PPS đang 
tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng để giúp tạo ra các Kế hoạch Tổng thể Khái niệm cho các 
trường này. 

Quy trình lập kế hoạch tổng thể khái niệm này sẽ xác định các nhu cầu chương trình tổng thể 
của từng trường, sơ đồ bố trí trường học và chi phí ước tính cho hiện đại hóa ngôi trường lịch sử 
so với xây cất mới. Nỗ lực lập kế hoạch sớm sẽ giúp chúng tôi xác định chính xác hơn các dự 
toán chi phí cho việc hiện đại hóa hoặc xây cất lại ngôi trường đó. Thông tin này sẽ giúp PPS 
trong việc lập kế hoạch các trái phiếu cải thiện trong tương lai. 

Lịch trình hiện đại hóa hoàn toàn hoặc xây cất lại các trường này chưa được xác định tại thời 
điểm này. Nó sẽ phụ thuộc vào việc thông qua một trái phiếu cải thiện xây cất trường học trong 
tương lai. Tại thời điểm đó, PPS sẽ tiến hành với các kế hoạch tổng thể đầy đủ để cung cấp 
hướng dẫn kịp thời và phù hợp cho việc thiết kế và xây cất sẽ ngay lập tức theo sau. 

Xin tham gia vào Ủy ban Kế hoạch Tổng thể Khái niệm 
PPS đang tìm kiếm một loạt các công dân đa dạng tham gia, những người có thể đóng góp tích 
cực vào quá trình tạo ra các trường trung học thế hệ tiếp theo trong khu vực của họ. Xin cân 
nhắc tham gia Ủy ban Kế hoạch Tổng thể Khái niệm (CMPC) của Trường Jefferson, Cleveland 
hoặc Wilson. 

Ủy ban CMPC sẽ bao gồm các phụ huynh, giáo viên, học sinh và các bên liên quan trong cộng 
đồng, những người sẽ làm việc cùng nhau để giúp cung cấp phản hồi cho sự phát triển các kế 
hoạch tổng thể khái niệm. Các thành viên CMPC tổng hợp các ý kiến trong toàn cộng đồng và 
chia sẻ các chi tiết phát triển của dự án cho những người khác trong cộng đồng. Mặc dù các 
thành viên MPC không đưa ra quyết định, ý tưởng của họ rất quan trọng trong việc tạo ra một 
thiết kế mà toàn bộ cộng đồng có thể tự hào. 

Những người quan tâm đến việc tham gia ủy ban của trường học của họ có thể tải xuống một 
mẫu đơn và tìm thêm thông tin tại các trang web trái phiếu sau: 

• Cleveland High School  
• Jefferson High School 
• Wilson High School 

Cám ơn quý vị đã giúp cùng xây dựng tương lai của chúng ta. 

--David Mayne, Giám đốc Truyền thông Trái phiếu 

https://www.pps.net/clevelandbond
https://www.pps.net/jeffersonbond
https://www.pps.net/wilsonbond
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