
 

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

Những ý kiến đưa vào đề xuất trường trung học cơ sở 
Hàng trăm phụ huynh và các thành viên trong Sở Học Chánh Portland đã tham dự các phiên họp 
công cộng nhằm thu thập ý kiến về đề xuất mở hai trường trung học cơ sở tại Roseway Heights 
và Harriet Tubman. 

Đến nay, Ban Quản Trị PPS đã tổ chức hai phiên họp lấy ý kiến về đề xuất này, một tại Trường 
Trung Học Madison và một tại phòng hội đồng quản trị trung tâm. Ngoài ra, nhân viên sở học 
chánh đã triệu tập hai cuộc họp cộng đồng, một tại Madison và một tại Sabin MG-8. 

Đề xuất này, trong đó bao gồm một số thay đổi về ranh giới, đã tạo ra nhiều phản hồi, bao gồm 
hơn 200 ý kiến trực tuyến, hàng chục thư điện tử và vài giờ phát biểu 

Theo đề xuất hiện hành, các trường Boise-Eliot / Humboldt, Irvington, Martin Luther King Jr. và 
Sabin MG-8 sẽ chuyển thành các trường MG-5. Học sinh tại các trường đó sẽ học tại trường 
trung học Harriet Tubman. Các trường Lee, Scott và Vestal MG-8 sẽ chuyển thành MG-5, và 
những học sinh đó sẽ học tại Trường Trung Học Cơ Sở Roseway Heights. Ngoài ra, Rose City Park 
sẽ mở ra như là một trường học MG-5 của khu vực. 

Ban Quản trị dự kiến sẽ đưa vấn đề này vào phiên làm việc ngày 16 tháng Mười, với một cuộc bỏ 
phiếu tiềm năng về các mô hình đầu vào trung học cơ sở vào ngày 24 tháng Mười. 
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