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Tham gia cùng chúng tôi trong các Buổi Họp Cộng 
Đồng Tầm Nhìn PPS vòng 2  

Sáng kiến Tầm nhìn PPS đã đạt được một số mốc quan trọng trong Tháng 1 và chúng tôi đã sẵn 
sàng để trở lại với cộng đồng vào Tháng 2!  

Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia cùng chúng tôi trong hàng chục cuộc họp cộng đồng vào 
Tháng 1, bao gồm buổi họp tại Trường Madison vào Ngày 26 Tháng 1. Trong suốt tháng, các học 
sinh PPS, các nhà giáo dục, quản trị viên, gia đình và các thành viên cộng đồng đã đóng góp một 
cách phong phú dưới hình thức hàng ngàn ý tưởng, đề xuất và ước mơ cho tương lai của giáo 
dục công cộng ở Portland.  

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để quý vị tham gia sáng 
kiến của chúng tôi trong những tuần tới, bao gồm bốn cuộc họp cộng đồng do trường tổ chức. 

Các cuộc họp này sẽ được tự hướng dẫn và hỗ trợ với các thành viên của Nhóm Tầm nhìn cốt lõi 
của chúng tôi, các chuyên gia chủ đề PPS và các thông dịch viên đại diện cho năm ngôn ngữ 
được hỗ trợ bởi PPS.   

Cho dù quý vị có thể tham gia với chúng tôi trong 20 phút hoặc hai giờ, chúng tôi rất muốn nghe 
ý kiến của quý vị, trong số những đề tài, tốt nghiệp và khả năng của người lớn và trường học và 
sự thay đổi hệ thống, tất cả những điều sẽ là thành phần quan trọng của Tầm nhìn PPS cuối cùng 
của chúng tôi.  

Ngoài thông dịch viên, chúng tôi cũng sẽ cung cấp đồ ăn nhẹ và giải khát, và chăm sóc trẻ em.  

Quý vị muốn biết thêm về dự án Tầm nhìn PPS? Bấm vào đây Click here for information để biết 
thông tin bao gồm lịch trình họp cộng đồng, mục đích của dự án, các thành viên Nhóm cốt lõi và 
Nhóm hướng dẫn và truy cập vào Hành trình Học tập ảo trực tuyến của chúng tôi.  

Chúng tôi hy vọng sẽ gặp quý vị tại các cuộc  họp cộng đồng tiếp theo của chúng tôi!  

Nhóm Cốt lõi Tầm nhìn PPS 

 

https://www.pps.net/Page/12780
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