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Hội Đồng Quản Trị PPS tiến hành việc mở hai 
trường trung học cấp hai 
Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Portland sẽ tiến hành kế hoạch mở hai trường trung học cấp hai vào 
năm 2018-19.  

Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục PPS, trong cuộc họp ngày 14 tháng 11, đã thông qua Nghị quyết 
5534 bằng một cuộc bỏ phiếu 7-0, ra chỉ thị cho Giám đốc sở học chánh Guadalupe Guerrero lập 
hai trường Roseway Heights và Harriet Tubman trở thành trường trung học cấp hai, với các học 
sinh lớp 6-8. Hội đồng cũng ra chỉ thị tám trường học được chuyển đổi thành các trường tiểu 
học với các học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp năm. 

Nghị quyết đã xác định ranh giới cho các trường tiểu học và trung học cấp hai, và xác định các 
trường trung học phổ thông mà các trường trung học cấp hai sẽ chuyển tiếp học sinh đến. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau nhiều cuộc thảo luận rộng rãi của hội đồng quản trị và gần 12 cuộc 
họp cộng đồng bằng nhiều ngôn ngữ. Cựu Giám Đốc Carole Smith ban đầu đã kêu gọi mở các 
trường trung học cấp hai kịp thời cho năm học này, nhưng kế hoạch đã bị trì hoãn vì những thay 
đổi lãnh đạo và những vấn đề khác. 

Tại cuộc họp ngày 24 tháng 10, Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch mở các trường học, 
nhưng với các dự phòng bất trắc, bao gồm một cuộc kiểm tra toàn diện về sức khoẻ và an toàn 
tại Trường Harriet Tubman. Nghị quyết thông qua hôm thứ ba kêu gọi cộng đồng và Hội đồng 
tiếp nhận kết quả của những cuộc kiểm tra "theo cơ sở khẩn cấp", nhưng thêm rằng nhân viên 
PPS đã đánh giá rằng "không có những trở ngại nào về sức khoẻ và an toàn không thể vượt qua 
được để mở cửa Trường Harriet Tubman." 

Khuôn viên trường đã được thử nghiệm về chì, radon, amiăng, các hạt cơ diesel, mốc và chất 
gây ung thư. Thành viên hội đồng quản trị Paul Anthony hôm thứ ba đã bổ sung điều lệ, được 
thông qua 7-0, rằng trường cũng được xét nghiệm về kim loại nặng cadmium, kẽm, đồng và oxit 
sắt. 

Giám đốc điều hành PPS Jerry Vincent báo cáo rằng sở học chánh đang nỗ lực mở cửa Trường 
Harriet Tubman, với cuộc họp với các quan chức của Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Chất 
lượng Môi trường tổ chức ngày thứ sáu, với mục đích tạo ra một kế hoạch hoạt động vào ngày 1 
tháng 12. Ông Vincent cũng báo cáo rằng sở học chánh đã lập ngân sách để ổn định một sườn 
đồi trong khuôn viên trường đã gây ra lo ngại về việc nó có thể bị nghiêng. 

Nghị quyết sẽ chuyển đổi Boise-Eliot/Humboldt, Sabin, Irvington và Martin Luther King Jr. từ các 
trường K-8 thành các trường tiểu học K-5 chuyển tiếp các học sinh đến Harriet Tubman. Trường 
trung học cấp hai sẽ chuyển tiếp đến khu phân định kép của trường trung học Grant và 
Jefferson. 

Kế hoạch cũng chỉ định Vestal, Scott, Jason Lee và Rose City Park trở thành các trường học K-5 
chuyển tiếp lên Roseway Heights, và sẽ chuyển tiếp lên trường trung học Madison. 
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Hội đồng cũng ra chỉ chỉ thị cho ACCESS Academy, một chương trình giáo dục tài năng và năng 
khiếu hiện đang ở Trường Rose City Park, được xếp trong một trường "tạm thời hoặc lâu dài" có 
thể chứa khoảng 350 học sinh cho năm học 2018-19.  Sở học chánh được chỉ thị phát triển một 
chương trình TAG bổ sung cho toàn sở học chánh để phục vụ học sinh trong các trường học khu 
hàng xóm. 

Những thay đổi này là một phần của kế hoạch tổng thể để điều chỉnh sự mất cân bằng trong sở 
học chánh mà các quan chức hy vọng giải quyết bằng cách chuyển đổi nhiều trường K-8 sang K-5 
và dự định năm 2021 mở cửa trường trung học cấp hai tái thiết Kellogg. Nghị quyết cũng kêu gọi 
sở học chánh phát triển các phương án để thúc đẩy việc gia tăng sĩ số học sinh tại Trường Martin 
Luther King Jr.  trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. 

Những biện pháp này sẽ được tiến hành để cung cấp cho các gia đình ở khu Bắc và Đông Bắc 
Portland các trường học có kích thước thích hợp đồng thời bảo đảm rằng các học sinh từ các 
cộng đồng bên dưới và bên lề xã hội có quyền tiếp cận công bằng giáo dục có chất lượng để 
chuẩn bị cho sự thành công ở trường trung học và sau đó. 
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