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Hội đồng quản trị tìm cách giải quyết cho ACCESS, 
vấn đề ranh giới tại phiên họp về trường trung học 
Tổng giám đốc điều hành Guadalupe Guerrero đã cam kết sẽ hợp tác làm việc với các nhà lãnh 
đạo của ACCESS Academy để tìm ra giải pháp cho việc tiếp tục cung cấp các dịch vụ giáo dục cho 
những nhu cầu đặc biệt của học sinh, "điều mà ACCESS hỗ trợ rất xuất sắc." 

"Điều quan trọng là phải nhận ra rằng có thể có những học sinh đặc biệt có thể không được 
phục vụ tốt" trong trường học truyền thống ở học khu của họ, Guerrero cho biết trong một buổi 
làm việc của PPS Board về các trường trung học. "Tôi hiểu điều đó." 

Ông cho biết chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) để mở hai trường trung học cấp hai mới ở 
Harriet Tubman và Roseway Heights đã gây ra một tình huống khó xử cho ACCESS. Kế hoạch kêu 
gọi tái cấu trúc lại văn phòng hiện tại của ACCESS - Rose City Park - thành một trường học trong 
khu phố. Điều đó có nghĩa là ACCESS cần phải di dời. 

Guerrero có cuộc họp với cộng đồng ACCESS vào tối nay để lắng nghe về những mối lo ngại và ý 
kiến của các thành viên. "Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ về các khả năng." 

Cuộc thảo luận là một phần của phiên họp của Hội Đồng Quản Trị để xem xét các trường tiểu 
học liên kết đã được đề xuất và những thay đổi ranh giới cần thiết để mở hai trường trung học 
cấp Hai. Một cuộc bỏ phiếu về các mô hình cho trường liên kết đã được lên kế hoạch vào ngày 
24 tháng Mười. 

Các thành viên HĐQT đã yêu cầu nhân viên PPS thử dự báo số lượng học sinh nhập học dựa theo 
một tình huống mà trong đó sự thay đổi ranh giới duy nhất là sẽ làm giảm nhẹ áp lực cho 
Beverly Cleary K-8 để có thể chuyển từ một trường với ba chi nhánh thành một trường với hai 
chi nhánh. 

Các thành viên của HĐQT đã thông qua một danh sách các thay đổi đối với đề xuất ban đầu của 
trường trung học bao gồm: 

• Chỉ định trường cấp 3 cho học sinh lớp 5 đến lớp 8 trong các khu vực bị ảnh hưởng. 
• Cập nhật các trường chỉ định cho học sinh hiện tại của Beverly Cleary. 
• Thu hồi đề xuất thay đổi ranh giới từ Alameda đến Sabin. 
• Thu hồi đề xuất chuyển dời ACCESS Academy đến Humboldt. 
• Thu hồi đề xuất chuyển dời Kairos PDX từ Humboldt tới một địa điểm mới. 

Các thành viên hội đồng cũng đã hỏi nhân viên về một số vấn đề chưa được giải quyết, bao gồm 
cách thức hỗ trợ cho các trường K-5 mới và có thể được coi là không đủ học sinh ghi danh. Đại 
biểu giám đốc điều hành PPS Yousef Awwad cho biết kế hoạch là tăng cường nhân sự tại các 
trường đó đến mức giống như khi trường đã có được đủ số lượng học sinh ghi danh. 

"Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để hỗ trợ các trường này", Awwad nói. "Đó là cam kết của 
chúng tôi." 
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Các thành viên hội đồng cũng nêu ra các câu hỏi về lý do tại sao Vernon K-8 không được đưa vào 
kế hoạch trường trung học. Nhân viên trả lời rằng trường trung học cấp Hai có khả năng chấp 
nhận các học sinh lớp 6-8 từ Vernon nhất là Beaumont - nhưng nhà trường cần được sửa chữa 
trước khi nó có thể chứa thêm học sinh. 
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