
 
 
 

Củng Cố các Trường Học ở Khu Đông Nam  
Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022 

Kính gửi các gia đình và nhân viên PPS Khu Đông Nam, 

Chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị một số thông tin cập nhật liên quan đến việc thực hiện quy 

trình Cân Bằng Số Học Sinh và Chương trình Khu Đông Nam. Xin nhắc lại, mùa xuân năm ngoái, 

Hội Đồng Quản Trị PPS đã chấp thuận những thay đổi về ranh giới trường học cho mùa thu năm 

2023 để mở rộng khả năng tiếp cận các trường trung cấp, và tăng cường số học sinh ghi danh 

vào các trường tiểu học nhỏ và các chương trình song ngữ hội nhập. Vào Ngày 25 Tháng 10 

Năm 2022, Hội Đồng cũng thông qua nghị quyết resolution 6599  để chuyển các học sinh English 

Scholars Trường Lent đến Trường Marysville vào đầu năm học 2023-24. 

Làm cách nào để biết (các) con em tôi sẽ học ở trường nào? 

● Quý vị có thể tra cứu địa chỉ của mình tại đây You can look-up your address here để biết 

con em mình sẽ học trường nào 

● Các học sinh lớp 5 và lớp 8 sẽ nhận thông tin về việc chuyển trường qua thư. 

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 cũng có thể 

giải đáp các thắc mắc 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. 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 

our new website để biết thông tin cập nhật, Câu hỏi thường gặp FAQ và các liên kết hữu ích về 

việc thực hiện này. 

Cập nhật quan trọng: 

Có nhiều thay đổi về chương trình, ranh giới và/hoặc mô hình chuyển tiếp tới các trường trung 

cấp ở khu SE. Nếu quý vị muốn yêu cầu chuyển sang một trường khác, xin nộp đơn tại đây here 

trước Ngày 16 Tháng 12. 

https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/915?meeting=554337
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://www.pps.net/contact
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://www.pps.net/Page/19890
https://docs.google.com/document/d/1yARCaMv08H3LjwaBo6RWMEgcxn9-ONhwv2FP46VxWRc/view
http://www.pps.net/schoolchoice


 
 
 

Các bộ phận văn phòng trung ương đang làm việc với các đối tác của chúng tôi để mở rộng các 

chương trình giữ trẻ và các chương trình sau giờ học cho các học sinh và các trường học bị ảnh 

hưởng bởi kế hoạch SEGC. Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với ban chuyên chở học sinh 

để bảo đảm khả năng tiếp cận phương tiện chuyên chở. 

Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào, hãy mong đợi có thêm các cơ hội để tìm hiểu 

về cộng đồng trường học mới của quý vị trong những tháng tới. 

Cám ơn quý vị trước cho 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 của quý 

vị trong tương lai. 

Nhóm Thực Hiện Cân Bằng Số Học Sinh và Chương Trình Khu Đông Nam 

 


