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Các buổi về Quan Điểm của PPS được tiếp tục thể 
hiện qua các cuộc họp cộng đồng 

Sáng kiến Tầm nhìn của Sở Học Chánh Portland tiếp tục được lợi từ việc tràn nghập tham gia vào 
Tháng 2, khi các học sinh, gia đình, nhà giáo dục, quản trị viên, nhân viên văn phòng trung tâm 
và các thành viên cộng đồng cân nhắc về ba lĩnh vực trọng tâm trong các cuộc họp cộng đồng 
trên toàn thành phố. 

Mỗi cuộc họp cộng đồng, ba trong số đó được tổ chức tại các trường trung học PPS (Jefferson, 
Roosevelt và Wilson, với cuộc họp thứ tư đã xảy ra tại Grant @ Marshall), tạo cơ hội cho các bên 
liên quan trở thành một phần chính của việc phát triển tầm nhìn dài hạn cho sở học chánh. 

“Một trong những điều truyền cảm hứng nhất là thấy những người tham gia các cuộc họp cộng 
đồng vào Tháng 1 lại tham gia với chúng tôi vào Tháng 2,” Jonathan Garcia, Trưởng phòng Tham 
gia Công đồng của PPS và trưởng nhóm sở học chánh về Tầm nhìn, cho biết. “Đó là một dấu hiệu 
rõ ràng rằng cộng đồng hiểu quá trình này quan trọng như thế nào đối với tương lai của giáo dục 
ở Portland.” 

Nhân viên PPS cũng hướng dẫn các bài tập Tầm nhìn tại chỗ trong một số sự kiện, bao gồm Hội 
nghị Lãnh đạo Thanh niên Quốc tế của Sở Học Chánh được tổ chức tại Đại học Portland State. Và 
một phái đoàn PPS, gồm có Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Rita Moore và Giám Đốc Sở Học Chánh 
Guadalupe Guerrero, đã đến thăm Nhà thờ Life Change Church, một trong những cách tiếp cận 
của  nhóm Vision với các cộng đồng dựa trên đức tin, vào tháng Hai. 

Những người tham gia trong các cuộc họp cộng đồng Tháng Hai đã chia sẻ sở thích và quan 
điểm của họ qua ba câu hỏi chính: 

• Hình tượng Học sinh Tốt nghiệp: Những kiến thức, kỹ năng, tính khí và quan điểm gì các 
học sinh sẽ cần phải có để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp trong tương lai? 

• Hình tượng Người lớn: Những kiến thức, kỹ năng, tính khí và quan điểm gì các người 
lớn cần có để hỗ trợ các học sinh đạt được Hình tượng Tốt nghiệp? 

• Chuyển đổi hệ thống: Toàn bộ sở học chánh cần thay đổi như thế nào để hỗ trợ học 
sinh thành công? 

Những người không thể tham gia cuộc họp trực tiếp có cơ hội làm các bài tập tương tự qua một 
cổng thông tin trực tuyến được cung cấp bằng cả sáu ngôn ngữ được PPS hỗ trợ.  

Tiếp theo cho nhóm Tầm nhìn: cuộc họp lần thứ ba, hai ngày với Guiding Coalition, sẽ được tổ 
chức Ngày 15-16 Tháng Ba tại Trường Trung Học Wilson. 

 Quý vị có thể tìm hiểu thêm về sáng kiến Tầm nhìn PPS bằng cách bấm vào đây clicking here.  

 

https://www.pps.net/Page/12780
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