Thời hạn nộp đơn xin vào các trường trung cấp lựa
chọn chuyên môn đã được dời lên sớm hơn
Các gia đình hiện đang có con em học lớp năm trong Sở Học Chánh Portland nên lưu ý về việc
thay đổi ngày quan trọng.
Nếu con em của quý vị muốn theo học một trường lựa chọn chuyên môn trong những năm học
trung cấp, thời gian để ghi danh cho xổ số chọn trường năm học 2020-21 là:



Bắt đầu nhận đơn: 8 giờ sáng Thứ Ba Ngày 5 Tháng 11
Hết hạn nhận đơn: 5 giờ chiều Thứ Ba Ngày 3 Tháng 12

Các gia đình sẽ có thể điền đơn trên trang web Focus Option Transfer webpage. Đơn sẽ có sẵn
trong thời gian đơn được nhận.
Học sinh đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí và giảm giá được ưu tiên cho hầu hết các trường
lựa chọn chuyên môn. Vào giữa Tháng 1, xổ số bốc thăm chọn trường xảy ra và các gia đình sẽ
nhận được thư thông báo.
Tất cả học sinh PPS được bảo đảm chỗ trong các trường trong khu hàng xóm dựa trên ranh giới
trường học. Các lựa chọn chuyên môn thu hút các học sinh từ khắp PPS, những học sinh quan
tâm đến các phương pháp khác nhau để học tập hoặc khám phá sâu hơn về các môn học cụ thể.
Trong những năm trước, ngày nộp đơn xổ số của trường trung cấp bắt đầu từ Tháng Hai đến
Tháng Ba, và thông báo kết quả vào Tháng Tư. Thời hạn đã được dời lên sớm hơn để phù hợp
với ngày nộp đơn xổ số cho các trường trung học, giúp lập ngân sách và phân phối nhân sự, và
giúp các gia đình có thêm thời gian để lên kế hoạch sau khi có kết quả xổ số.
Mỗi năm, hàng trăm gia đình nộp đơn cho khoảng 225 chỗ qua quá trình xổ số trường trung cấp.
Các trường có chỗ qua quá trình xổ số cho cấp lớp 6-8 là:







Trường Khoa Học Sáng Tạo Creative Science K-8 School (các phương pháp học tập tạo
dựng/cốt truyện)
Trường Trung Cấp Nghệ Thuật daVinci Arts Middle School (trọng tâm nghệ thuật)
Trung Tâm Metropolitan Learning Center K-12 (không theo truyền thống)
Chương Trình Odyssey Program (trọng tâm lịch sử)
Trường Sunnyside K-8 School (trọng tâm môi trường)
Trường Winterhaven K-8 School (chuyên môn toán và khoa học)

Thông tin thêm có sẵn trên trang web Enrollment & Transfer webpage. Quý vị cũng có thể gọi
503-916-3205 và nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng
Nga. Hỗ trợ có sẵn bằng tiếng Việt bằng cách gọi 503-916-3584, tiếng Trung Hoa tại 503-9163585 và Somali tại 503-916-3586.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

