Cứu Nguy Trường Arleta
Điều gì đang xảy ra:
Sở Học Chánh Portland (PPS) đang tái cấu trúc các đường ranh giới hướng Đông Nam cho
các trường tiểu học và trung học cơ sở. Trường Clark, tòa nhà đặt Trường Khoa học Sáng tạo
(CSS) chọn lựa chuyên môn (focus-option), đang hoàn nguyên lại thành một trường tiểu học
lân cận và PPS đang đề xuất hai lựa chọn để di dời CSS. Trong Đề xuất A, Woodstock sẽ trở
thành CSS và các em học sinh hiện tại của Woodstock sẽ chuyển sang đi học tại các trường
lân cận khác. Trong Đề xuất B, Arleta sẽ trở thành CSS và trải qua những thay đổi lớn, bao
gồm:
•
•
•
•
•
•

Hơn 170 học sinh của Arleta sẽ được gửi đến các trường khác: 47 em đến
Atkinson, 20 em đến Woodmere, 97 em đến Marysville, và 14 em đến Creston.
Arleta sẽ quay trở lại phục vụ khối K-8.
Arleta sẽ trở nên kém đa dạng hơn nhiều nếu đưa 70% lượng các học sinh da trắng của
CSS vào.
Giao thông trong khu vực lân cận và sự an toàn khi giao thông tăng lên sẽ ảnh hưởng
đến việc các em học sinh di chuyển đến các trường xa hơn.
Không có gì đảm bảo cho giáo viên Arleta được lưu giữ - nhiều người sẽ được thay thế
bằng giáo viên CSS.
Các chương trình, câu lạc bộ, chương trình giảng dạy, văn hóa và Liên hội Phụ huynh
Giáo viên (Parent Teacher Association – PTA) đặc biệt của Arleta sẽ không còn tồn tại
nữa, thay vào đó sẽ được thay thế bằng các tổ chức và chương trình CSS.

Arleta PTA hiện chống lại cả hai đề xuất này, nếu không chúng ta sẽ đánh mất cộng
đồng trường học khu vực lân cận của mình ta vào một trường lựa chọn chuyên môn.
Arleta PTA đã làm việc chăm chỉ để xây dựng cộng đồng, phục vụ các em học sinh và những
giáo viên của chúng tôi, đồng thời nâng cao tiếng nói của người Da đen, Bản địa và các gia
đình da màu của chúng ta; Đề xuất B sẽ xóa sạch tất cả các công việc đó. Trường Arleta không
chỉ là một tòa nhà, và chúng tôi không muốn đánh mất cộng đồng mà chúng tôi đã nỗ lực xây
dựng.

Quý vị có thể làm gì:
Chúng tôi đang yêu cầu các gia đình Arleta gửi email cho các quản trị viên PPS trong
Liên minh Southeast Guiding Coalition và Ban giám hiệu Trường PPS - và tiếp tục tạo áp
lực cho đến khi tiếng nói của chúng ta được lắng nghe. Truy cập trang mạng arletapta.org
để xem các mẫu thư, danh sách liên hệ email, thông tin cập nhật và các bước hành động khác.
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về những thay đổi được đề xuất này và cách chúng sẽ ảnh
hưởng đến gia đình quý vị bằng ngôn ngữ nói của quý vị, vui lòng gửi email đến địa chỉ
arletaschoolpta@gmail.com kèm theo tên, ngôn ngữ ưa thích, các câu hỏi và số điện thoại của
quý vị.

