
 

Sở Học Chánh Portland là một cơ quan tuyển chọn nhân viên theo hoạt động tích cực và cơ hội bình đẳng. 

Thay đổi ở các chương trình Pioneer và ACCESS 
Như hầu hết nhiều người hiện đã biết, Hội Đồng Giáo Dục mới đây xác nhận việc quyết định mở 
hai trường trung học cơ sở, tại Harriet Tubman và Roseway Heights vào mùa thu năm 2018. Kết 
quả là, một số trường đầu vào sẽ được tổ chức lại từ K -8 thành các cơ sở K-5. Thêm vào đó, việc 
xác định Roseway Heights được dùng như là một trường trung học cơ sở có nghĩa là Học Viện 
ACCESS sẽ yêu cầu một địa điểm khác. Hội Đồng Quản Trị đã chỉ thị Giám Đốc Sở Học Chánh để 
xác định một địa điểm mới cho 350 học sinh đang theo học tại ACCESS. Các nhà lãnh đạo cấp 
cao từ các phòng ban khác nhau, kể cả Cơ Sở và Giáo Dục Đặc Biệt, tất cả đã hoàn thành việc 
phân tích kỹ lưỡng tất cả các cơ sở của sở học chánh để xác định các địa điểm có thể ở dạng ghi 
danh hoặc ở dạng sử dụng. 
 
Khu phức hợp Holladay Park-Youngson được xác định là sự lựa chọn tốt nhất làm cơ sở ACCESS. 
Tòa nhà này có khả năng thu nhận ít nhất 350 học sinh (và là một trường tiểu học trong quá 
khứ), cùng với nhiều không gian hiện có khác như phòng tập thể dục và sân trường, được xác 
định là phù hợp nhất trong tất cả những lựa chọn hiện có. 
 
Điều này đã gợi ý các nhà lãnh đạo sở học chánh vì thế đồng thời xem xét lựa chọn một địa điểm 
hoặc nhiều địa điểm có thể làm cơ sở và phục vụ tốt nhất cho một số lượng nhỏ học sinh của 
chương trình Pioneer. Hiện nay, có tất cả 123 học sinh (56 ở độ tuổi mẫu giáo, 43 trung học cơ 
sở, và 24 ở độ tuổi trung học phổ thông) theo học chương trình Pioneer, tất cả đều ở cùng một 
địa điểm. 
 
Các vị lãnh đạo sở học chánh cam kết về sự hỗ trợ tất cả học sinh PPS. Điều này bao gồm sự hỗ 
trợ các học sinh khuyết tật trong môi trường ít hạn chế nhất. Đây cũng là cam kết cung cấp các 
sự hỗ trợ và can thiệp tốt nhất có thể thực hiện được để hỗ trợ học sinh với các nhu cầu nhiều 
nhất. Mục tiêu đó cũng là một mục tiêu dài hạn, được vạch ra trong Kế Hoạch Chiến Lược về 
Giáo Dục Đặc Biệt của PPS, điều mà hệ thống trường học nhằm cung cấp sự hỗ trợ và can thiệp 
liên tục đầy đủ nhất tại càng nhiều trường học càng tốt. Điều này cho phép các học sinh với IEP 
có thể nhận được các dịch vụ trong các trường học khu vực cùng với các bạn học chung, khi 
thích hợp. Trong khi chắc chắn một mục tiêu để khuyến khích các thực hành tập trung hơn nữa 
vào tất cả các cộng đồng trường học chúng ta, điều này cũng được công nhận rằng, với một số 
học sinh, các em có thể cần một nền giáo dục có tính chất riêng biệt hơn cho những nhu cầu đặc 
biệt hơn. Các học sinh Fort có thể không thành công trong khuôn khổ của một trường trung học, 
PPS đã luôn luôn hợp tác với các gia đình để xác định xem việc lựa chọn trường học có hạn chế 
và thay đổi là thích hợp nhất hay không; điều này bao gồm các lựa chọn về giáo dục với 
Multnomah ESD. PPS cũng quan tâm đến việc tiếp tục tìm hiểu xem có thể một chương trình và 
các thiết lập có quy mô nhỏ hơn có thể được hình thành để phục vụ các nhóm học sinh, theo 
cấp độ, ở các địa điểm khác trong sở học chánh nơi những sự hỗ trợ đặc biệt hơn có thể cung 
cấp điều mà có thể không được đặt ở các cơ sở trường học theo truyền thống. Chúng tôi quan 
tâm đến nổ lực nhằm duy trì sự liên tục rộng rãi nhất sự khả thi của chương trình đưa ra với 
những hạn chế cơ sở trong sở học chánh. 
 
Với 56 học sinh Pioneeer ở độ tuổi tiểu học, các em sẽ được đưa theo một nhóm đến cơ sở 
Applegate vào mùa thu năm 2018. Cơ sở này tập trung nhiều hơn vào tiểu học sẽ tiếp tục có lợi 
thế từ các cấp độ nhân viên hiện được PPS đáp ứng như xác định IEP của học sinh. Tỷ lệ học sinh 
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/ giáo viên sẽ vẫn ở mức 1,4: 1. Khuôn viên Applegate, sẽ được thay đổi về cơ sở vật chất nhằm 
bảo đảm các lớp học thích hợp và các khoảng không gian hỗ trợ sẳn sàng cho học sinh. Một hiệu 
trưởng chuyên môn sẽ tiếp tục cung cấp sự lãnh đạo tại cơ sở này. 
 
Các học sinh trung học sẽ được cung cấp các dịch vụ bởi một nhóm giáo viên giáo dục đặc biệt 
và nhân viên hỗ trợ trong các lớp học đặc biệt tại các trường trung học cơ sỏ khác nhau và tại cơ 
sở trường Marshall HS vào mùa thu năm 2018. Mục tiêu của PPS là cung cấp liên tục mở rộng 
hơn nữa các dịch vụ và hỗ trợ tại tất cả các cơ sở trường học. Việc sắp xếp trong các trường học 
ở khu vực cũng dành cho các học sinh giáo dục đặc biệt cơ hội này, khi thuận tiện, để tham gia 
vào những chương trình mở rộng và các cơ hội chính thống trong khuôn viên trường cung cấp. 
Học sinh trung học cơ sở sẽ được hòa nhập vào các lớp học đặc biệt với một giáo viên, hai nhân 
viên giáo dục đặc biệt, một huấn luyện viên can thiệp điều trị và một nhân viên chăm sóc sức 
khoẻ tinh thần làm việc toàn phần đạt tiêu chuẩn. Các học sinh trung học sẽ được tiếp cận vào 
nhiều chương trình học hơn nữa, và có cơ hội để tương tác với các bạn học chung. Các hiệu 
trưởng trung học cơ sở và trung học phổ thông được cam kết sự chuẩn bị và tích cực đón nhận 
những học sinh Pioneer. Điều này được hiểu là sự đào tạo và phát triển chuyên môn sẽ phải 
được cung cấp để hỗ trợ tất cả các cộng đồng trường học nhằm thấu hiểu hơn nữa về những 
nhu cầu đặc biệt của học sinh Pioneer. 
 
Giám Đốc Sở Học ChánhGuerrero, bên cạnh kinh nghiệm của ông trong chỉ đạo các mô hình 
cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt, còn dựa vào chuyên môn và các kiến nghị của nhiều lãnh đạo 
sở học chánh. Mary Pearson Giám Đốc Cấp Cao Dịch Vụ Học Sinh, Robert Cantrell Giám Đốc, và 
Mike LaFramboise Hiệu Trưởng Pioneer tất cả đã cung cấp thông tin và sự tư duy tốt nhất. Tất 
cả đều rất quen thuộc với lịch sử và sự tiến triển của chương trình Pioneer. Sự sắp xếp này có 
tiềm năng trở thành một môi trường học tập và giảng dạy tối ưu hơn và để cải thiện về kinh 
nghiệm giáo dục và thành tích học tập thấp trong lịch sử của học sinh. Nhân viên Bộ Phận Tiện 
Ích PPS Facilities sẽ vẫn tiếp tục là đối tác hợp tác để đánh giá và cung cấp môi trường tốt nhất 
có thể được cho các học sinh. 
 
Các nhà lãnh đạo của PPS đã bắt đầu gặp gỡ tất cả các hiệu trưởng, các khoa có liên quan đến sự 
thay đổi này và cũng đã sắp xếp thời gian để gặp các gia đình Pioneer cung cấp thông tin trực 
tiếp hơn và phác thảo kế hoạch truyền thông và những cơ hội cho các gia đình được cập nhật và 
cung cấp thông tin và phản hồi trong khoảng thời gian này cho đến mùa thu.  Các nhà lãnh đạo 
PPS đã cam kết gặp gỡ các nhóm phụ huynh giáo dục đặc biệt rộng lớn hơn nhằm thảo luận 
những các cố gắng đang thực hiện của mình nhằm phục vụ tốt hơn cho học sinh khuyết tật trong 
hệ thống trường học. Các thông tin cập nhật cũng sẽ được đăng và truy cập trên trang mạng 
chính đang đưa lên của sở học chánh. 
 
 


