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Các trường Trung Học Cấp 2: Bản báo cáo về tiến 
trình 
Khu Học Chánh đang mở các trường trung học cấp hai mới tại các ường Roseway Heights và 
Harriet Tubman nhằm cung cấp một nền giáo dục ở bậc trung học cấp 2 thích hợp cho cộng đồng 
ở tại những vùng này. Đây là một nhiệm vụ lớn và phức tạp liên quan đến hàng chục trường học, 
đến các chương trình học vấn và văn phòng của PPS. Xin xem tiến trình: 

Trường Trung Học Cấp 2 Roseway Heights 

• Cơ quan IRCO đã cung cấp phương tiện chuyên chở cho các gia đình Somali để đến tham 
quan trường học này. 

• Các nhân viên đã tham dự cuộc họp với các gia đình tại khu chung cư ở Broadway Vantage 
để trả lời câu hỏi về việc chuyển trường từ cấp MG-8 sang trường trung học cấp hai. 

• Thứ Ba, ngày 13 tháng Ba, các nhân viên đã tham dự một buổi họp tại Rosewood 
Community Association để thảo luận về sự tiến triển của trường trung học cấp 2. 

• Buổi họp cộng đồng kế tiếp được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 14 Tháng Ba, để thảo luận về 
đề tài "Xây Dựng Một Nền Học Tập và Tôn Trọng Có Tính Cách Văn Hóa (Building a Culture 
of Learning and Respect". Cuộc tham quan trường học sẽ bắt đầu lúc 6giờ30 chiều, tiếp 
theo là buổi họp vào lúc 7giờ tối. 

• Một trang web mới đã được thiết lập, gồm có lịch trình, các câu hỏi thông thường và biểu 
đồ về nhân sự. 

• Trường tạm thời có một hình mẫu biểu tượng (logo) mới kết hợp tất cả các trường chuyển 
nhánh. 

Trường Trung Học Cấp 2 Harriet Tubman 

• Buổi họp cộng đồng sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 15 tháng Ba tại Boise-Eliot / 
Humboldt. Quí vị tham gia sẽ có cơ hội để đóng góp ý kiến vè vấn đề giáo dục có liên quan 
đến văn hoá. 

• Công việc thực hiện một trang web riêng cho trường học hiện đang được tiến hành.  
• Trường tạm thời có một hình mẫu biểu tượng (logo) mới, có hình chân dung của Harriet 

Tubman. 
• Gia đình quí vị và các nhân viên đã nhận được thông tin cập nhật về vận chuyển của xe 

buýt và các tuyến đường đi bộ của các trường chuyển nhánh. 

Chương Trình ACCESS Academy 

• Có khoảng 30 người tham dự một buổi họp cộng đồng trong ngày 7 tháng Ba. 
• Các nhân viên đại diện về dịch vụ vận chuyển và giữ trẻ đã trình bày về cách thúc cung cấp 

các dịch vụ này ở tại địa điểm mới Holladay-Youngson. 

Chương Trình Đặc Biệt Pioneer 
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• Một buổi họp cộng đồng đã được tổ chức vào ngày 1 tháng Ba để thảo luận kế hoạch 
chuyển chương trình này đến các trường Applegate và Rice. 

• Theo sự đề nghị của một số nhân viên, sở học chánh đang tìm một địa điểm thứ ba có thể 
là tòa nhà Columbia. 

• Một buổi họp tường trình về điều kiện sử dụng trường Rice được tổ chức vào lúc 7giờ 
chiều thứ Năm, ngày 15 tháng Ba cho Hiệp hội Rose City Park Neighborhood Association. 
Địa điểm: Head Start tại Owen Blank School, 909 NE 52. Ave., Portland, 97213. 

• Một buổi họp cho phụ huynh sẽ được tổ chức vào Thứ Hai, 19 Tháng Ba, lúc 6 giờ chiều tại 
Pioneer. Sẽ có phục vụ thức ăn và giữ trẻ. 

• Muốn biết thêm chi tiết xin xem trang: https://www.pps.net/Page/10776 
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