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Cập nhật thông tin trường trung học cấp hai: 
Harriet Tubman có mái nhà mới, gần có quyết định 
địa điểm mới cho ACCESS  
 

Đây là báo cáo tiến triển mới nhất về việc mở cửa trường trung học cấp hai mới tại Harriet 
Tubman và Roseway Heights, cũng như các trường khác bị ảnh hưởng bởi các di chuyển: 
 

Trường Harriet Tubman 

Tại cuộc họp cộng đồng ngày thứ hai, các nhân viên Sở học chánh đã trình bày các bài thuyết 
trình về chất lượng không khí, cập nhật xây dựng, chăm sóc trẻ trước và sau giờ học, cũng như 
một cuộc thảo luận do Sở Giao thông Vận tải và Đường an toàn đến Trường.(Portland Bureau of 
Transportation and Safe Routes to School). 
Dự án mái trường mới đang được tiến hành, cũng như chuẩn bị cho hệ thống sưởi ấm, thông gió 
và điều hòa không khí (HVAC) mới. 
Các học sinh sắp vào trường đã được thưởng thức các bữa ăn trưa đặc biệt và trượt băng với 
hiệu trưởng mới của họ, Natasha Butler và các nhân viên. 
 

Học viện ACCESS Academy 

Nhóm Tư vấn Học viện ACCESS đã gặp ban lãnh đạo sở học chánh để thảo luận về các lựa chọn 
cho việc học viện ở trong một số trường khác nhau. Các viên chức quận, Giám Đốc Guadalupe 
Guerrero, đã đi tham quan một số trường học. Một quyết định được dự đoán sẽ xảy ra trong 
thời gian ngắn.  
 

Trường Rose City Park 

Trường Rose City Park đang nhận được các nâng cấp an ninh và an toàn đáng kể, cũng như các 
cập nhật ADA giúp tăng khả năng tiểp cận trên tất cả các tầng lầu. 
Các nâng cấp bao gồm: 

 Kiểm soát tiếp cận an toàn và an ninh và máy quay phim 
 Ghế nâng mới, cho phép tiếp cận di chuyển dễ dàng trên tất cả các tầng. 
 Xây đường dốc cầu thang đơn tầng thấp  
 Tu sửa nhiều phòng vệ sinh. 
 Sửa đẹp sân khấu.  

Trường Roseway Heights 
Các chuyến tham quan các trường và các biểu diễn của học sinh là điểm nổi bật nhất của cuộc 
họp cộng đồng ngày thứ hai, với âm nhạc từ ban nhạc và ban hợp xướng Scott mariachi, cũng 
như các biểu diễn từ các ban nhạc Trường trung học Madison và Trường Roseway Heights. Các 
học sinh sẽ nhận được các mô tả các môn tự chọn để họ có thể hoàn thành thời khoá biểu dự 
báo của họ trong tháng này. 
Trường học đang nhận được một số cập nhật:  

 Ba phòng thí nghiệm khoa học mới 
 Một phòng khiêu vũ mới được tạo ra trong phòng tập thể dục nhỏ  
 Lắp ráp hệ thống dây điện mới cho công nghệ mở rộng 


