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Biểu quyết dự định phải được thực hiện tối 
nay về giải pháp cho các trường trung học  
Hội đồng Giáo dục PPS dự định phải biểu quyết tối nay về giải pháp để mở hai trường Trung học 
Cấp 2 Roseway Heights và Harriet Tubman trong niên khóa tới. Trường Roseway Heights hiện 
đang phục vụ học sinh cấp lớp MG- 8, và trường Harriet Tubman đang bỏ trống sau khi dành cho 
trường Faubion MG-8 sử dụng trong thời gian các tòa nhà của trường này được xây cất mới. 

Giải pháp này là một phần trong công việc nỗ lực của Sở Học chánh để cung cấp các chương 
trình học tập bậc trung học tốt hơn cho những học sinh chưa được nhận đầy đủ các dịch vụ hổ 
trợ cần thiết. 

Theo như đề nghị, kế hoạch sẽ chuyển đổi các trường Boise-Eliot / Humboldt, Irvington, Martin 
Luther King Jr. và Sabin cấp K-8 thành những trường tiểu học cấp MG-5. Bốn trường học này sẽ 
là các cơ sở cung cấp các học sinh chuyển tiếp cho trường Harriet Tubman. Giải pháp này bao 
gồm luôn cả việc bảo đảm toàn diện về sức khoẻ và an toàn của trường Harriet Tubman, trong 
đó có sự kiểm tra về các chất chì, radon, chất asbestos, các hạt cơ diesel, ẩm mốc và các chất 
gây ung thư. 

Các trường Lee, Scott và Vestal cấp MG-8 sẽ chuyển thành trường cấp MG-5 và cung cấp học 
sinh chuyển tiếp cho trường Roseway Heights. Ngoài ra, trường Rose City Park sẽ được mở cửa 
như là một trường cấp MG-5 dành cho học sinh trong khu vực cư ngụ và trường này sẽ cung cấp 
học sinh chuyển tiếp đến trường Roseway Heights. Giải pháp này kêu gọi Sở Học chánh tìm một 
"cơ sở thường trú" để làm nơi giảng dạy cho chương trình ACCESS Academy, chương trình này 
sẽ được di chuyển đến từ trường Rose City Park. 

Kế hoạch này cũng bao gồm những thay đổi về ranh giới có ảnh hưởng đến một số trường học 
khác, gồm có trường Beverly Cleary cấp MG-8, Trường Alameda cấp MG-5, Trường Trung Học 
Cấp 2 Beaumont và các trường Trung học Cấp 3 Madison và Grant. 

Trước đó, cựu Giám Đốc Học chánh Carole Smith đã kêu gọi mở cửa hai trường học này theo 
thời điểm là trong niên học năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị trì hoãn do vấn đề thay đổi lãnh 
đạo và các vấn đề khác. Năm nay, Hội đồng Giáo dục đã chỉ thị cho khu học chánh thực hiện kế 
hoạch này để cho các trường học này được mở cửa đúng với thời điểm của niên học 2018-19. 

Biểu quyết đêm nay được thực hiện sau những cuộc thảo luận của Hội đồng Giáo dục và của 
một số buổi họp cộng đồng gần đây. 

 


