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Báo cáo Cuộc họp Hội đồng Quản trị: Thay đổI ranh 
giới Trường  Alameda bị hủy bỏ 
Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Sở Học Chánh Portland đã tổ chức một cuộc họp vào Ngày 13 tháng 
Hai tại văn phòng sở học chánh. Trong số các mục chương trình nghị sự: 

• Bằng một cuộc bỏ phiếu 7-0, Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết 5571, bãi bỏ sự thay 
đổi ranh giới đáng lẽ chuyển một số học sinh từ Trường Tiểu Học Alameda đến Rose City Park, 
nơi sẽ trở thành một trường tiểu học vào năm 2018-19. Ranh giới đã được thay đổi như là một 
phần của các thay đổi để chuyển Roseway Heights thành một trường trung học cấp hai năm 
sau.  

Ủy ban Ghi danh và Dự báo của Hội đồng Quản trị nhất trí đề nghị huỷ bỏ thay đổi vì nó sẽ ảnh 
hưởng đến một số ít học sinh, và Rose City Park dự kiến sẽ có toàn bộ học sinh khi trường mở 
cửa.  

"Không có lý do thuyết phục nào để thay đổi ranh giới để cân bằng việc nhập học vào thời điểm 
này, và ngoài sự tái cân bằng hệ thống mà chúng ta sẽ phải làm", ủy ban cho biết trong một thư 
báo.  

• Hội đồng đã nghe một khuyến nghị của Cô Judy Brennan, Giám đốc Ghi danh và Chuyển 
trường, cho phép mở rộng ghi danh vào năm 2018-19 tại Trường trung học cấp hai Harriet 
Tubman và Trường trung học Jefferson, và chương trình song ngữ hội nhập tiếng Nga tại Kelly và 
chương trình song ngữ hội nhập tiếng Việt Tại Rose City Park.  

Một luật tiểu bang yêu cầu các sở học chánh tuyên bố vảo trước Ngày 1 tháng Ba rằng sở học 
chánh sẽ cho phép chuyển trường mở rộng cho các học sinh từ các sở học chánh khác. PPS 
thường không tham gia mở rộng chuyển trường nhưng sẽ đề nghị 50 chỗ tại Harriet Tubman và 
20 chỗ tại Jefferson "để mở các con đường mới cho các trẻ em của các gia đình phải dời nhà đi 
từ khu North và Northeast Portland để ghi danh vào các trường học trong khu vực Albina." 

Cô Brennan cũng đề nghị 25 chỗ tại Kelly và 20 chỗ cho chương trình song ngữ hội nhập tiếng 
Việt Nam để giúp có thêm học sinh cho các chương trình DLI, chưa có đủ học sinh,  nhưng thu 
hút các học sinh từ bên ngoài sở học chánh. 

Hội đồng sẽ bỏ phiếu cho khuyến nghị này trong cuộc họp tiếp theo vào Thứ ba, Ngày 27 Tháng 
Hai. 

 


