
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Buổi Họp Cộng Đồng về Quan Điểm (Visioning 
Commuity Meeting) vào ngày 27 tháng 2 ở Trường 
Grant tại Học Đường Marshall bị hủy bỏ 
 
Vì lý do thời tiết các trường học và văn phòng của khu học chánh đóng cửa hôm nay, 
buổi  họp cộng đồng Visioning tối nay tại Grant @ Marshall sẽ không thực hiện được. 
Chúng tôi xin cáo lỗi vì sự bất tiện này và mời quí vị tham dự với chúng tôi tại một trong 
hai buổi họp Visioning còn lại trong tuần này: 
 
Thứ sáu, ngày 1 tháng Ba 
Roosevelt High School 
6941 N. Central St., Portland, OR 97203 
5giờ chiều – 8giờ tối 
 
Thứ bảy, ngày 2 tháng Ba 
Jefferson High School 
5210 N. Kerby St., Portland, OR 97217 
9giờ sáng – 1giờ trưa 
 
Nếu quí vị không thể tham dự một trong hai buổi họp, chúng tôi có bản thăm dò mới ở 
online để quí vị  có thể tham dự những sinh hoạt tương tự . (Xin bấm vào đây để truy 
cập bản thăm dò) Click here to access the survey, bản thăm dò này được dịch bằng tiếng 
Việt và các ngôn ngữ hỗ trợ khác của PPS. 
 
Mạc dù quí vị tham dự buổi Quan Điểm (Visioning) của khu học chánh như thế nào, 
chúng tôi rất cần tiếng nói của quí vị, nhận xét của quí vị, ƯỚC VỌNG của quí vị. Càng 
đươc nghe nhiều ý kiến mạnh mẽ và đa dạng của cộng đồng trường học, chúng tôi càng 
bảo đảm những kế hoạch sẽ được phục vụ một cách tốt nhất cho học sinh PPS của thế 
hệ sau. 
 
Ban Visioning Core của PPS 
 
Xin bấm vào đây  Click here to learn more để tìm hiểu thêm về Quan Điểm của Sở Học 
chánh Portland (Visioning at Portland Public Schools).  
 

https://ces-series-2.questionpro.com/
https://www.pps.net/visioning

