
 

Sở Học Chánh Portland là một hành động khẳng định và sử dụng lao động bình đẳng. 

Chuẩn Bị cho Ngày Đầu Tiên Đi Học 

Ngày khai giảng đã gần kề, chúng ta hãy nhìn một vòng khu học chánh tại hoạt động thường 
xuyên náo nhiệt để chuẩn bị cho ngày đầu tiên này.  

Các giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên tạp vụ và các nhân viên khác đã làm viêc rất chăm chỉ để 
chuẩn bị chương trình giảng dạy, làm sạch các trường và dành những phút cuối sửa soạn các tòa 
nhà và khuôn viên để chào đón các học sinh của họ.   

Trường Vestal:   

PTA tại trường Vestal đã tổ chức một buổi sơn vĩa hè. Hàng chục phụ huynh, học sinh, giáo viên, 
cư dân, và tân hiệu trưởng, Sabrina Flamoe, đã tụ tập vào buổi chiều để sơn lại sân chơi - một 
công việc đã chưa được thực hiện trong 15 năm qua. Các đường kẻ nhảy lò cò, các sân banh 
vuông góc, bản đồ của nước Mỹ và “bubble mural” tất cả đều được quan tâm.  

Jason Lee K-8:  

Vào tuần trước các tình nguyện viên từ Moda và các thành viên của PTA tụ tập để sơn lại hành 
lang tại Jason Lee K-8. Trong hai giờ ngắn ngủi, nhóm đã phục hồi hoàn toàn các hành lang bằng 
những lớp sơn tươi mới.  

Trường Tiểu Học Rieke:   

Trong nhiều tuần lễ trước khi trường học tiếp tục, những công việc cuối cùng đang dồn vào sân 
bóng đá mới tại trường tiểu học Rieke. Nhờ các cử tri của Portland, Rieke đang nhận được một 
sân cỏ mới, cải thiện hệ thống thoát nước, nhiều trang thiết bị mới và một vòi nước uống.  

Trường Tiểu Học Rosa Parks:  

Trường Tiểu Học Rosa Parks là một trường duy nhất trong sở học chánh - trong khi các học sinh 
đi nghỉ hè cùng ngày với các bạn ở các trường khác, ngày đầu tiên lớp của các em là ngày 21 
tháng 7. Bởi vì bắt đầu sớm, Rosa Parks đã tổ chức đêm trở lại trường vào ngày 10 tháng 8. Đêm 
hôm đó là cơ hội để phụ huynh, học sinh và giáo viên chia sẻ thông tin về các lớp học và chương 
trình giảng dạy. Bữa ăn tối kiểu dã ngoại trước phần cung cấp thông tin đã cho các gia đình và 
giáo viên có cơ hội để hòa nhập và tự giới thiệu về mình; xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ 
hơn. 


	Chuẩn Bị cho Ngày Đầu Tiên Đi Học

