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Kính gửi các cộng đồng PPS, 
 
Hôm qua, trong một cuộc họp đặc biệt của Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Sở Học Chánh Portland, 
một nghị quyết đã được chấp thuận để xếp đặt cho Học Viện ACCESS nằm ở Trường Tiểu Học 
Vestal và Trường Trung Học Cấp Hai Lane. 
 
Như nhiều quý vị đã biết, quyết định này đến sau một quá trình lâu dài để tìm ra giải pháp tốt 
nhất trong một môi trường đầy thử thách. Sở học chánh của chúng ta đang phải đối mặt với 
những thay đổi về việc sĩ số học sinh, các khu vực hàng xóm thay đổi nhanh chóng và các cơ sở 
trường học hạn chế. Chúng tôi phải đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh trên toàn Sở Học Chánh, 
và điều này bắt đầu với việc cung cấp cho tất cả học sinh một nơi học tập hiệu quả. Chúng tôi tin 
rằng quyết định này sẽ giúp chúng tôi hướng tới mục tiêu đó. Không có giải pháp hoàn hảo nào 
để chọn địa điểm cho chương trình ACCESS, và chúng ta phải làm việc cùng nhau như một cộng 
đồng để thành công thực hiện quyết định này cho lợi ích của các học sinh của chúng ta. Phần lớn 
công việc này phụ thuộc vào toàn bộ cộng đồng PPS hợp tác với nhau để làm những gì tốt nhất 
cho các học sinh của chúng ta.  
 
Sự cần thiết phải di chuyển chương trình ACCESS bắt nguồn từ quyết định của Hội Đồng vào 
mùa thu năm ngoái để cung cấp 1.300 học sinh trong các cộng đồng thiếu đuợc phục vụ chu đáo 
trong quá trình lịch sử ở Bắc và Đông Bắc Portland với nhiều cơ hội công bằng hơn trong môi 
trường trung học phổ thông cấp hai bằng cách mở Trường Trung Học Cấp Hai Roseway Heights. 
Quyết định đó đã thúc đẩy sự cần thiết phải mở cửa Trường Rose City Park như một trường tiểu 
học trong khu hàng xóm. Chúng tôi thừa nhận sự thất vọng và lo lắng của nhiều học sinh, phụ 
huynh, giáo viên và quản trị viên của các cộng đồng trường học bị ảnh hưởng bởi quyết định 
này. Chúng tôi cam kết cải thiện cách thức chúng tôi làm việc với các cộng đồng trường học bị 
ảnh hưởng bởi các quyết định từ văn phòng trung ương sở học chánh.  
  
Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ làm việc với các hiệu trưởng và nhân viên tại Trường 
Vestal, Lane và ACCESS để hoạch định các sự kiện hội nhập cộng đồng và để xác định các nhu 
cầu hỗ trợ. Chúng tôi sẽ đăng thông tin bổ sung trên các trang web của trường, bao gồm các câu 
trả lời cho các câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được, và các bản dịch sẽ có sẵn tại mỗi trường. Mặc 
dù chúng tôi sắp nghỉ hè, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với quý vị về công việc quan trọng này. 
 
Nếu quý vị có thêm câu hỏi, vui lòng gửi đến pubinfo@pps.net hoặc chia sẻ trực tiếp với hiệu 
trưởng của trường quý vị.  
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