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Công chúng được mời chia sẻ ý tưởng về giáo dục 
với các nhà lập pháp tại sự kiện ở Trường Trung 
Học Madison 

Các phụ huynh, nhà giáo dục và thành viên cộng đồng có ý tưởng về giáo dục công lập sẽ có cơ 
hội chia sẻ quan niệm với một nhóm lưỡng đảng của các nhà lập pháp tiểu bang tại một sự kiện 
tại Trường Trung Học Madison.. 

Ủy ban Hỗn hợp Tạm thời về Thành công của Học sinh, một nhóm gồm 14 nhà lập pháp tiểu 
bang Oregon, sẽ lấy lời khai công khai vào Thứ Năm, Ngày 27 Tháng 9, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, 
trong thính phòng của Trường Madison (2735 NE 82nd Ave.). Dịch vụ giữ trẻ sẽ được cung cấp, 
và thông dịch sẽ có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Somali và tiếng Nga. 

Sự kiện này là một phần của chuyến đi thăm 10 nơi khắp tiểu bang nơi ủy ban lấy lời khai công 
khai để giúp xây dựng kế hoạch cải tiến giáo dục công lập và cung cấp nguồn tài chính đầy đủ 
cho các trường học.  

Thượng nghị sĩ Tim Knopp (R-Bend), đồng phó chủ tịch ủy ban cho biết trong một thông cáo báo 
chí: “Chúng tôi muốn nghe từ những người Oregonian về những gì họ muốn trong các trường K-
12 của họ. Với tầm nhìn đó, Cơ quan lập pháp có thể hợp tác với các sở học chánh của chúng ta 
để tạo ra một hệ thống giáo dục hiệu quả phục vụ tốt nhất cho các học sinh của chúng ta.” 
 
Ủy ban được tạo thành từ các thành viên của Hạ viện và Thượng viện Oregon, và đã đi kinh lý 
tiểu bang để lấy lời khai kể từ Tháng Ba. Sự kiện tại Trường Madison là thứ chín trong số 10 
điểm dừng trong chuyến đi kinh lý. 

Các thành viên của công chúng được mời điều trần trong hai phút mỗi người. Bảng ghi tên sẽ có 
sẵn tại thính phòng bắt đầu lúc 6:30 chiều. Lời khai được viết ra cũng có thể được gửi đến ủy 
ban qua email tại jcss.exhibits@oregonlegislature.gov. 

 Các thành viên ủy ban: 
 
• Đồng chủ tịch: Thượng nghị sĩ Arnie Roblan (D-Coos Bay), Dân biểu Barbara Smith Warner 
(D-Portland) 
• Đồng Phó chủ tịch: Thượng nghị sĩ Tim Knopp (R-Bend), Dân biểu Greg Smith (R-Heppner) 
• Thành viên Thượng viện: Alan DeBoer (R-Ashland), Lew Frederick (D-Portland), Mark Hass 
(D-Beaverton), Kathleen Taylor (D-Milwaukie), Kim Thatcher (R-Keizer) 
• Các thành Hạ viện: Brian Clem (D-Salem), Julie Fahey (D-West Eugene / Junction City), 
Diego Hernandez (D-Portland), Sherrie Sprenger (R-Scio), Carl Wilson (R-Grants Pass) 
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