Tăng Cường Các Trường Học Khu Đông Nam
Ngày 19 Tháng 9, 2022

Các gia đình PPS Khu Đông Nam thâm mến,
Mùa xuân năm ngoái, Hội Đồng Giáo Dục PPS đã chấp thuận những thay đổi ranh giới trường
học cho mùa thu năm 2023 để mở rộng khả năng tiếp cận các trường trung học cấp hai, và tăng
cường số học sinh ghi danh vào các trường tiểu học nhỏ và các chương trình song ngữ hội nhập.
Chúng tôi hiện đang lập kế hoạch và thực hiện những thay đổi đó và muốn thông báo với quý vị
về quá trình đó.
Quý vị nhận được thông báo này vì quý vị có con em học ở một trường học ở khu đông nam,
nhưng quý vị có thể không bị ảnh hưởng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể về
những thay đổi ảnh hưởng đến trường học của con em quý vị - mặc dù, một lần nữa, các thay
đổi có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị. Quý vị có thể tra cứu địa chỉ của mình tại đây
You can look-up your address here, và truy cập trang web mới của chúng tôi our new website
để cập nhật và tìm các liên kết hữu ích về việc thực hiện này. Chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời
cho các câu hỏi thường gặp và sẽ cập nhật những câu hỏi đó để phản ánh những gì chúng tôi
nhận được từ cộng đồng. Hiệu trưởng trường học của con em quý vị cũng là một nguồn quan
trọng và họ sẽ liên lạc với các bộ phận trung ương với những câu hỏi mà họ cần trợ giúp trả lời.
Quý vị cũng có thể kết nối trực tiếp với chúng tôi qua Let’s Talk.
Chúng tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng, mặc dù có thể có một số thay đổi, nhưng quá trình
này sẽ bảo đảm đủ nhân lực và nguồn lực tại trường của con em quý vị. Chúng tôi cũng đang
lập kế hoạch kết nối cộng đồng với các Hiệu Trưởng và sẽ chia sẻ những ngày đó với từng cộng
đồng trường học khi chúng được hoàn thành. Cuối cùng, xin nhắc nhở rằng chu kỳ xin chuyển
trường trung học cấp hai sẽ bắt đầu vào Ngày 15 Tháng 11. Quý vị sẽ nhận được một lá thư
riêng về việc sắp xếp và lựa chọn chuyển trường của học sinh vào đầu Tháng 11, và các cố vấn
của học sinh sẽ được thông báo, đào tạo và sẵn sàng giúp quý vị giải đáp mọi thắc mắc về
chuyển trường hoặc các mối quan tâm.
Cám ơn quý vị vì sự hỗ trợ và kiên nhẫn của quý vị trong suốt quá trình thực hiện này, và chúng
tôi mong muốn được kết nối trực tiếp với quý vị trong cộng đồng trường học trong tương lai.
Nhóm Thực Hiện Cân Bằng Số Học Sinh Khu Đông Nam

Công Trình Xây Dựng Trường Harrison Park Middle School
Chúng tôi rất vui mừng chuẩn bị khai trương Trường Trung Cấp Harrison Park vào Năm Học
2023-24. Việc chuyển đổi Trường Trung Cấp Harrison Park đang được tiến hành hoàn toàn và
hiện đang trong nhiều giai đoạn phát triển. Dự án sẽ chuyển Trường Harrison Park từ K-8 thành
trường cho các cấp lớp 6-8. Giai đoạn đầu của công việc xảy ra vào mùa hè năm 2022. Công việc
này bao gồm nâng cấp bề mặt cho lối vào chính, văn phòng chính và không gian phòng ăn cũng
như nâng cấp bãi đậu xe. Nhóm thiết kế hiện đang làm việc để phát triển thiết kế cho các giai
đoạn xây dựng trong tương lai. Nhóm thiết kế đang dự kiến một cách xây dựng theo từng giai
đoạn kéo dài nhiều năm để chuyển đổi hoàn toàn tòa nhà. Một ước tính chi phí giữa quá trình
đang được tiến hành trong khi nhóm tiếp tục đạt được tiến độ xác định phạm vi dự án.

