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Báo Cáo Tiến Triển Các Trường Trung Học Cấp Hai   
Sở Học Chánh đang mở trường trung học cấp hai mới ở Harriet Tubman và Roseway Heights 
như là một phần trong nỗ lực cung cấp nền giáo dục trung học cấp hai một cách công bằng hơn 
cho những cộng đồng này. Đây là một nhiệm vụ lớn và phức tạp liên quan đến hàng chục trường 
học PPS, các chương trình và phòng ban. Khi chúng tôi tiến hành công việc này, chúng tôi phải 
nhớ rằng đây là một phần trong quá trình cải tiến cần thiết và thú vị tại PPS. Chúng tôi đang xây 
dựng lại và tái định hình một Sở Học Chánh cung cấp một nền giáo dục cao cấp cho tất cả học 
sinh, bất kể hoàn cảnh xã hội của họ hoặc nơi họ sinh sống. 

Do quy mô và phạm vi của cam kết này, Sở học chánh đã ký hợp đồng với Ed Northwest, một 
công ty tư vấn giáo dục, để đảm nhận các nhiệm vụ quản lý tổng thể của dự án. Nhiệm vụ của 
công tư là giúp bảo đảm rằng tất cả mọi thứ được thực hiện đúng thời gian, tất cả các đội đang 
phối hợp và các trường sẽ sẵn sàng mở cửa vào mùa thu năm 2018. 

Dưới đây là những điểm nổi bật của tiến trình cho đến nay, và những gì sắp xảy ra. 

Harriet Tubman 

Cơ sở 

• Đã ký hợp đồng với Đại học Portland state để kiểm tra và giám sát chất lượng không khí. 
Các thiết bị đầu tiên đã được cài đặt. 

• Đã ký hợp đồng với Mortenson Construction để đánh giá dự án và đưa ra ước tính về chi 
phí và thời gian. 

• Gặp gỡ với các viên chức Văn phòng Dịch vụ Phát triển và Sử dụng đất của thành phố 
Portland để thảo luận về việc cấp giấy phép nhanh hơn. 

• Thành lập Ủy ban Tư vấn Kỹ thuật Môi trường tại Trường Harriet Tubman. 

Những việc sắp tới 

• Ước tính chi phí thay mái trường mới và hệ thống HVAC cộng với các cải tiến khác. 
• Hoàn thành lịch trình của dự án. 
• Hủy bỏ amiăng bắt đầu vào đầu Tháng Ba. 
• Báo cáo sơ bộ về chất lượng không khí vào Tháng 4. 

Tham gia  

• Tổ chức tham quan ngôi trường với các nhà lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Phi. 
• Tổ chức cuộc họp cộng đồng hàng tháng lần thứ hai để thu nhận ý kiến về tầm nhìn gia 

đình và học sinh cho trường học. 
• Tổ chức cuộc họp với lãnh đạo cao cấp và các giáo viên từ các trường chuyển tiếp để 

lắng nghe các ý kiến và quan tâm của họ. 
• Thiết kế logo (hình biểu tượng) tạm thời mới, có hình Bà Harriet Tubman và tên của bốn 

trường học chuyển tiếp. Áo thun có logo mới đang được in và phát cho các học sinh. 
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Các sự kiện sắp tới 

• Cuộc họp cộng đồng hàng tháng được tổ chức tại Harriet Tubman (Thứ Hai, Ngày 20 
Tháng 2) 

• Chuyến đi tham quan của các học sinh lớp 5, 6 và 7 từ tất cả các trường học chuyển tiếp 
(Thứ Tư, Ngày 21 Tháng 2) 

• Trang web Harriet Tubman 

Roseway Heights 

Cơ sở 

• Ký hợp đồng thuê công ty để đánh giá ngôi trường đối với chi phí, lịch trình và cải tiến. 

Tham gia 

• Tổ chức hai cuộc họp cộng đồng toàn diện và hàng chục cuộc họp nhỏ với các phụ 
huynh, giáo viên và các nhóm cộng đồng. 

• Tổ chức bữa ăn tối cộng đồng tại Vestal, do IRCO tổ chức (Tháng Giêng) 
• Thành lập các ủy ban phụ huynh để hoạch định các sinh hoạt của học sinh và cộng đồng 

trong tương lai nhắm mục đích thống nhất và đồng nhất trường học. 
• Gặp gỡ các cơ quan cung cấp dịch vụ cộng đồng, chẳng hạn như IRCO và Hacienda 

House, để cung cấp các dịch vụ văn hoá cụ thể. 
• Tổ chức các buổi họp giải đáp thắc mắc với các gia đình theo từng nhóm văn hóa. 
• Làm việc với Văn phòng Giao thông Portland để xem xét các mối quan tâm về sự an toàn 

của học sinh và gia đình gần Đại lộ SE 82, bao gồm các tuyến đi bộ và đi xe đạp an toàn. 

Các sự kiện sắp tới 

• Tết Nguyên Đán cho cộng đồng người Việt (thứ Sáu, Ngày 9 Tháng 2) 
• Cuộc họp cộng đồng tới vào Thứ Tư, Ngày 28 Tháng Hai. 

Học viện ACCESS 

• Báo cáo tiến triển gửi cho các gia đình và nhân viên vào Ngày 1 Tháng Hai. 
• Một ủy ban kế hoạch được thành lập gồm Hiệu trưởng Nguyễn-Johnson, sáu nhân viên 

của ACCESS, hai cha mẹ và một học sinh. 
• Một công ty hợp đồng đã được thuê để để đánh giá công việc nâng cấp cần thiết trong 

trường học và chuẩn bị dự toán chi phí và thời gian. 

Các sự kiện sắp tới 

• Nhân viên của sở học chánh sẽ có mặt để thảo luận về việc chăm sóc trẻ tại buổi họp 
PTA vào Thứ Tư Ngày 21 Tháng Hai. 

• Một buổi tham quan khuôn viên Holladay-Youngson cho nhân viên trong ủy ban quy 
hoạch dự kiến vào Thứ Tư, Ngày 28 Tháng 2.  

• Một cuộc tham quan cho các gia đình và học sinh đang được sắp xếp - ngày giờ sẽ được 
thông báo sớm. 
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• Đại diện Ban Nhân sự sẽ gặp nhân viên vào một ngày được xác định vào Tháng Hai để 
giải đáp các thắc mắc về việc di chuyển. 

Chương Trình Trường Học Đặc Biệt Pioneer  

• Các nhân viên Giáo dục Đặc biệt và Cơ sở đã đi thăm Applegate và Rice để hoàn thành 
danh sách những sửa chữa cần thiết, nâng cấp và những lo ngại về an toàn cần được giải 
quyết. 

• Giám đốc cao cấp Mary Pearson đã tham dự buổi họp của nhân viên Pioneer vào Ngày 
30 Tháng 1 để nghe những quan tâm về sự an toàn trường học và học sinh tại Applegate 
và Rice. 

• Báo cáo tiến triển gửi cho các gia đình và nhân viên vào Ngày 31 Tháng 1. 
• Giám đốc cao cấp Pearson và hiệu trưởng Mike Laframboise đã gặp các nhân viên Dịch 

vụ Thư viện PPS vào Ngày 2 Tháng 2 để thảo luận về việc cập nhật tài liệu thư viện 
Pioneer và cung cấp thư viện di động mạnh mẽ tại Rice. 

• Một công ty hợp đồng đã được thuê để đánh giá công việc nâng cấp cần thiết tại hai địa 
điểm và đang chuẩn bị dự toán chi phí và thời gian. 

Các sự kiện sắp tới 

• Nhân viên Nhân sự PPS sẽ gặp nhân viên Pioneer vào Thứ Ba, Ngày 6 Tháng Hai. 
• Tham quan Applegate và Rice với Ủy ban Cố vấn Giáo dục Đặc biệt vào thứ Năm Ngày 8 

Tháng Hai. 
• Các chuyến tham quan Applegate và Rice sẽ bắt đầu vào cuối Tháng 2 hoặc đầu Tháng 3. 
• Các cuộc tham quan cho phụ huynh sẽ bắt đầu vào Tháng 3; các chuyến tham quan cho 

học sinh sẽ bắt đầu vào cuối Tháng 3 hoặc đầu Tháng 4. 
• Thành lập nhóm cố vấn phụ huynh vào Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Hai. 

Applegate Head Start 

• Các lớp học của học sinh người bản địa (Native American) sẽ chuyển đến Kelly Annex, 
một tòa nhà đã sẵn sàng cho các chương trình Head Start. 

• Hai phòng học Head Start tại Applegate sẽ di chuyển đến Vestal. 
• Sắp tìm được chỗ cho thêm một lớp học trong một trường học. 

 

 

 

 

 

 


