
Phần thu nhập lớn nhất của ngân sách chung đến từ ngân sách giáo dục tiểu 
bang. Bộ Giáo Dục Oregon xác định tổng ngân sách mỗi sở học chánh nhận được 
theo một công thức bao gồm:

• Ngân quỹ được cấp từ cơ quan lập pháp của tiểu bang phân phối.

• Thuế bất động sản tỷ lệ cố định được ước tính thu trên toàn tiểu bang.

•  Số lượng học sinh trong mỗi sở học chánh, cộng thêm các yếu tố về kinh nghiệm 
trung bình của các giáo viên, số lượng học sinh giáo dục đặc biệt và số lượng 
học sinh song ngữ, và các yếu tố khác.

Trong ngân sách niên khóa 2016-17 đã được thông qua, ngân sách giáo dục tiểu 
bang chiếm 74% của nguồn ngân sách–với thuế bất động sản tỉ lệ cố định là 
215,9 triệu đô la (36,4% tổng nguồn ngân sách) và ngân sách giáo dục tiểu bang 
là $222,8 triệu (37,6%). PPS thu thuế bất động sản tùy chọn địa phương là 81,7 
triệu đô la (13,8%) trong ngân sách này và cũng thu 23,1 triệu đô la thuế bất 
động sản khác (3,9%). Thuế tùy chọn địa phương là một loại thuế được cử tri bỏ 
phiếu thông qua 5 năm một lần mà gần đây nhất được thông qua vào tháng 11 
năm 2014. Các nguồn còn lại của ngân sách bao gồm số dư quỹ đầu kỳ, được kết 
chuyển từ năm trước và bao gồm các khoản dự phòng ngân sách chung của sở 
học chánh. Số dư quỹ chiếm 25,7 triệu đô la (4,3%) trong ngân sách hiện hành.

Cuối cùng là 23,4 triệu đô la (3,9%) từ các thu nhập khác, trong đó bao gồm 
khoản tài trợ từ Multnomah Education Service District (8,5 triệu đô la), thuế thu 
nhập nghệ thuật Thành Phố Portland (4,5 triệu đô la), thu nhập từ các khoản trợ 
cấp (4,2 triệu đô la), và thu nhập từ việc cho thuê các cơ sở vật chất của khu vực 
(2,3 triệu đô la ). 

Chi tiết bổ sung ngân sách này có thể được tìm thấy ở trang 70 của tài liệu ngân 
sách đã được thông qua.
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Ngân sách nhà trường không dễ đọc hoặc dễ hiểu. Để giải 
quyết, chúng tôi phát hành bốn trang tài liệu này để cung cấp 
một bản tóm tắt dễ hiểu về ngân sách của PPS và trả lời các 
câu hỏi thường gặp nhất về ngân sách chung của chúng ta:

• Nguồn tiền được cấp từ đâu?
• Nguồn tiền được chi vào những việc gì?
• Các trường được tài trợ như thế nào?
• Còn các nguồn quỹ khác thì thế nào?

Tiền trong ngân sách chung PPS được cấp từ đâu? 

Số Dư Quỹ Đầu Kỳ    
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Tiền trong ngân sách chung chi cho việc gì?

Phần lớn nhất của ngân sách chung PPS chi trực tiếp vào việc giảng dạy, bao 
gồm các giáo viên đứng lớp, các giáo viên giáo dục đặc biệt và ESL, phụ giáo, 
sách giáo khoa, và dụng cụ. Trong niên khóa 2016/17 PPS phân bổ 332,3 triệu 
đô la (56,1%) của ngân sách chung của mình cho các mục này.

Phần lớn thứ hai chi cho hoạt động hỗ trợ lớp học, trong đó bao gồm các 
quản thư/các chuyên gia truyền thông, các tư vấn viên, các hiệu trưởng, các nhà 
tâm lý trường học, phối hợp viên, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động 
hỗ trợ lớp học khác. Trong niên khóa 2016/17, PPS phân bổ 132,6 triệu đô la 
(22,4%) trong ngân sách cho các mục này.

Cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các trường và học sinh là hỗ trợ cơ sở vật chất, 
bao gồm chuyên chở học sinh, dịch vụ công cộng, bảo trì, nhân viên quét dọn, 
in ấn, mua sắm, dịch vụ công nghệ và hỗ trợ cơ sở vật chất khác. Trong niên 
khóa 2016/17 PPS phân bổ 86,5 triệu đô la (14,6%) trong ngân sách chung cho 
các mục này.

Khoản cuối cùng của chi phí hoạt động là hỗ trợ / hành chính trung ương, 
trong đó bao gồm văn phòng giám đốc sở học chánh, thông tin công cộng, kiểm 
tra, pháp lý, tài chính, lương, quản lý ngân sách, nhân sự, và giám sát giảng 
dạy. Trong niên khóa 2016/17 PPS phân bổ 20,5 triệu đô la (3,5%) trong ngân 
sách chung cho các mục này.

Trả Nợ và chuyển ngân quỹ bao gồm lãi vay và thanh toán vốn gốc vào số 
vốn vay và chuyển ngân vào các quỹ đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ. Trong 
niên khóa 2016/17 PPS phân bổ 5,4 triệu đô la (0,9%) trong ngân sách chung 
cho các mục này.

Khoản cuối cùng là dự phòng / dự trữ, trong đó bao gồm quỹ dành cho các 
trường hợp khẩn cấp và những thay đổi không lường trước về thu, chi, trách 
nhiệm bảo hiểm, và các quỹ dự phòng cụ thể. Trong niên khóa 2016/17, PPS 
phân bổ 15,2 triệu đô la (2,6%) trong ngân sách chung cho các mục này, trong 
đó 1,5 triệu đô la được phân bổ cụ thể cho dự trữ bảo hiểm.

Các chi tiết cụ thể hơn về các chi phí của chương trình có thể tìm ở trang 71-74 
của tài liệu ngân sách đã được thông qua.

Tiền trong ngân sách chung PPS chi chi cho việc gì 
(nhìn một cách khác)?
Cách phân chia chi tiêu ngân sách ở trên là theo chương trình. Cách khác là theo 
kế toán. Như các số liệu đã thể hiện rõ ràng, PPS dành phần lớn ngân sách cho 
nhân sự, với 478,3 triệu đô la (80,7%) của ngân sách 2016/17 chi cho tiền lương 
và phúc lợi cho các nhân viên.

Chỉ có 93,7 triệu đô la (15,8%) được chi không phải là nhân sự như là các sản 
phẩm và dịch vụ, với phần lớn nhất là 23,2 triệu đô la (3,9%) cho các trường tư 
thục và không theo truyền thống, 18,5 triệu đô la (3,1%) cho các dịch vụ bất 
động sản và các dịch vụ công cộng, 12,8 triệu đô la (2,2 %) cho giáo cụ và tài 
liệu, bao gồm sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy, và 13,9 triệu đô la (2,3%) 
cho các dịch vụ chuyên chở. Đi công tác xa, là mục thường được hỏi đến, chỉ 
chiếm 0,5 triệu đô la (0,1%).

Trả Nợ và Chuyển Ngân phí là 5,4 triệu đô la (0,9%) và Dự phòng/Dự Trữ là 15,2 
triệu đô la (2,6%). Chi tiết cụ thể hơn về các chi phí theo khoản chi theo  
kế toán có thể tìm thấy ở trang 89-92 của ngân sách đã được duyệt này.

Có hai cách để trả lời câu hỏi này, hoặc bằng chương trình hoặc bằng tài khoản. Cách sử dụng chương trình chia tách chi phí cho giáo viên đứng lớp học, lớp học và hỗ trợ 
xây dựng, dịch vụ hành chính trung ương và các chương trình khác, trong khi tài khoản về chi phí bao gồm tất cả các chương trình nhưng tách mức lương và phúc lợi, giáo 
cụ, tài liệu, dịch vụ, vv,

Trực Tiếp Giảng Dạy–Giáo Viên và Sách Giáo Khoa 
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Hỗ Trợ Lớp Học–Nhân viên và Chuyên Viên
Lương 

2016/17
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Làm thế nào để chúng tôi cấp quỹ cho mỗi trường học?
Việc đầu tư lớn nhất mà chúng tôi thực hiện trong các trường học là để trả cho nhân—giáo viên, thư ký, hiệu trưởng, và các cá nhân khác làm việc trong các trường 
học. Chúng tôi coi họ là FTEs hoặc là số nhân viên toàn thời gian, được phân bổ cho từng trường theo phương thức sau đây:

   Các nhân viên được bổ nhiệm theo sĩ số học sinh–Số nhân viên lớn 
nhất phân phối cho mỗi trường được dựa theo số học sinh theo học trong 
trường. Đây thường là cách bổ nhiệm các giáo viên và phụ giáo. Các vị trí 
được chỉ định theo giấy phép FTEs, trong đó một giáo viên bằng hai nhân 
viên khác (ví dụ, thư ký, nhân viên văn phòng, phụ giáo). Do đó, chỉ cần có 
0,5 FTE để mướn một thư ký toàn thời gian và cần 0,25 FTE để mướn một 
phụ giáo bán thời gian. Lớp mẫu giáo thì theo một bổ nhiệm riêng. PPS sử 
dụng cách phân phối nhân viên này và được xem xét lại hàng năm, và được 
mô tả trên trang 36 của ngân sách đã được thông qua.

   Phân phối công bằng–Một số trường được nhận thêm ngân quỹ dựa trên 
số học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá và số học sinh 
không được phục vụ tốt trong quá khứ (học sinh Da Đen, Tây Ban Nha, bản 
địa, các đảo Thái Bình Dương, học sinh học tiếng Anh, và Giáo Dục Đặc Biệt). 
Mười chín trong số 31 trường K-5; 20 trong số 26 trường K-8; 8 trong số 11 
trường cấp hai; và tất cả 10 trường trung học nhận được ngân quỹ công bằng 
để cung cấp thêm hỗ trợ cho các học sinh cần thêm sự giúp đỡ.

   Hỗ trợ toàn trường–Phân bổ này được dựa trên nhu cầu của trường do 
sĩ số và cách cấu hình (các trường K-5, K-8, K-12, trung học cơ sở và trung 
học). Các vị trí bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng, 
các chuyên gia truyền thông, và thư ký trường. Các trường phục vụ học sinh 
K-5 nhận được đội ngũ giáo viên nghệ thuật, được tài trợ bởi thuế thu nhập 
nghệ thuật thành phố Portland.

   Nhân viên cho các trường hợp đặc biệt–Nhân viên được phân bổ cho 
các trường họp đặc biệt (chẳng hạn như tách trừơng, thay đổi mới xảy ra, các 
chương trình độc nhất, v.v). Thêm các nhân viên được bổ nhiệm để hỗ trợ các 
trường học khả năng cung cấp các chương trình nồng cốt (mỗi mùa xuân cho 
năm học sau) và để giải quyết số lượng học sinh cao hơn dự báo và sĩ số học 
sinh cao trong các lớp học (mỗi mùa thu).

Lớp Mẫu giáo
Chúng tôi phân bổ nhân viên mẫu giáo theo một cách riêng biệt. Khởi đầu giáo 
viên mẫu giáo và phụ giáo được phân phối dựa trên số lượng học sinh được dự 
kiến nhập học và sĩ số lớp học tối đa là 26. Thêm nhân viêncó thể được phân bổ 
vào mùa thu dựa trên số lượng học sinh đã nhập học.

Trong 2015-16 lần đầu tiên lớp mẫu giáo được tiểu bang cấp tài trợ nguyên ngày. 
Trong các trường PPS có lớp mẫu giáo có nhiều hơn 50% học sinh được xác định 
là không được phục vụ tốt trong quá khứ (26 trong 57 trường), PPS cung cấp hỗ 
trợ thêm bằng việc phân bổ một phụ giáo bán thời gian cho mỗi lớp học mẫu 
giáo. Ngoài ra, 23 trong số 26 trường học này, ngân quỹ liên bang Title I trả tiền 
mướn các phụ giáo toàn thời gian. Sự đầu tư này nhằm hỗ trợ cho ưu tiên môn 
đọc lớp ba, nghĩa là tập trung để đảm bảo chắc chắn tất cả trẻ em trong PPS có 
thể đọc sách theo đúng trình độ vào lớp ba.

Giáo Dục Đặc Biệt và Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL)
Cả 2 chương trình Giáo dục đặc biệt và ESL cung cấp nhân viên cho các trường học. 
Mỗi trường được phân phối FTE cho từng chương trình này, dựa trên số lượng học 
sinh đủ điều kiện (xem tr. 42-44 trong ngân sách được thông qua). Cả hai chương 
trình được hỗ trợ bằng sự kết hợp của ngân sách chung và tài trợ đặc biệt.

Các Quỹ Khác
Ngoài ngân sách chung trả tiền nhân viên, các trường cũng có thể nhận được các 
ngân sách từ Title I, các hoạt động gây quỹ, và nhận các tài trợ.

Title I: Những trường có số học sinh nghèo nhiều hơn (được tính bằng tỷ lệ phần 
trăm của số học sinh hội đủ điều kiện ăn trưa miễn phí) nhận được tài trợ liên 
bang Title I. Trường nhận được một số tiền cho mỗi học sinh đủ điều kiện. Các tài 
trợ này có thể được sử dụng để mướn nhân viên và/hoặc để cung cấp cá trợ cấp 
và dịch vụ cho các học sinh và gia đình các em này. Trong niên khóa 2016-17 có 
9 trường K-5, 14 trường K-8, 2 trường cấp hai và 3 trường trung học nhận tài trợ 
Title I.

Các quỹ Tài Trợ và PTA: Một số trường quyên góp tiền thông qua việc gây quỹ 
do các phụ huynh phụ trách để hỗ trợ nhân viên nhà trường và các hoạt động 
khác, qua các quỹ tài trợ. Sử dụng tiền gây quỹ cho các hoạt động phi nhân sự là 
quyết định của mỗi trường. Tiền gây quỹ để mướn thêm nhân viên tùy thuộc vào 
sự chia sẻ; một phần ba số tiền quỹ gây được do các quỹ tài trợ địa phương (sau 
10,000 đô la đầu tiên) được bỏ vào quỹ công bằng và được hội All Hands Raised 
quản lý dùm PPS, sử dụng một công thức để tài trợ cho cho các trường học PPS 
vào mỗi mùa xuân.

Ngân Sách Toàn Quyền: Số tiền của ngân quỹ tùy nghi (gọi tắt là quỹ liên 
kết) mỗi trường nhận được một phần dựa vào số lượng học sinh của trường. Số 
tiền dao động từ 35,000 đô la cho các trường K-5 nhỏ đến 190,000 đô la cho các 
trường trung học lớn. Hiệu trưởng sử dụng các quỹ này để trả cho những thứ 
như giáo cụ, nhân viên có thời hạn, chi phí in ấn, nhiệm vụ thêm của một số giáo 
viên, sách thư viện và tài liệu, máy photo và mực in, các chuyến đi tham quan, và 
các chi phí cho các giáo viên dạy thế không được trung ương chi trả.

Trường học không phải trả cho các dịch vụ công cộng, nhân viên quét dọn, hoặc 
công việc bảo trì. Những dịch vụ này được chi trả bởi Ban Dịch vụ Công Cộng.

Mô tả chi tiết hơn về công thức phân phối nhân sự và phân bổ của từng trường 
được công bố trong ngân sách PPS. Bắt đầu ở tr. 33 trong bản ngân sách được 
thông qua 2016/17.

Các nhân viên 
được bổ nhiệm theo 

sĩ số học sinh 

Các nhân viên 
theo cách phân 
bổ công bằng 

Hỗ trợ toàn trường
Các nhân viên  
cho các trường 

hợp đặc biệt



Năm tài khóa PPS bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến tháng 30 tháng 6. Các số liệu 
trong tài liệu này lấy từ ngân sách PPS đã được thông qua. Một số khoản mục rất 
khó ước tính (ví dụ thu thuế tùy chọn địa phương) hoặc sự thay đổi sau khi ngân 
sách được thông qua (ví dụ tiểu bang cấp ngân sách giáo dục) và sửa đổi trong 
điều chỉnh ngân sách đã được ban giáo dục phê duyệt trong suốt năm.

Chúng tôi xin cảm ơn Ủy Ban Cộng Đồng Duyệt xét Ngân Sách PPS đã khuyến khích 
chúng tôi xây dựng bản tóm tắt này và làm việc với chúng tôi để hoàn thiện bản 
cuối cùng.

Để tìm hiểu thêm:
Xem ngân sách được thông qua PPS năm 2016/17:
http://bit.ly/PPSbudget

Xem khuôn khổ ngân sách cùa Giám Đốc Sở Học Chánh:
http://bit.ly/PPSbudgetframework

Xin vui lòng gửi câu hỏi hoặc ý kiến nào đến Lori Baker,  
Phó Giám Đốc Tài Chính,  lbaker1@pps.net. 

Còn các nguồn quỹ khác thì thế nào?

Sở Học Chánh Portland là một cơ quan tuyển chọn nhân viên theo hoạt động tích cực và cơ hội bình đẳng.

Hầu hết các thông tin này nói về ngân sách chung của PPS - bởi vì đó là ngân quỹ 
chính cho hoạt động hàng ngày của sở học chính.

Ngoài ra, PPS dự thảo ngân sách và thiết lập tài khoản cho một số ngân quỹ khác:

PPS có Quỹ Thu Đặc Biệt trong đó bao gồm các nguồn thu cụ thể của các tài trợ 
liên bang, tiểu bang và địa phương, các chương trình tài trợ bữa ăn học đường (24,3 
triệu đô la) và Quỹ bình ổn PERS (16,7 triệu đô la). Cũng bao gồm trong các quỹ này 
là Title I (12,7 triệu đô la), IDEA (12,0 triệu đô la) và cả hai chương trình điều trị ban 
ngày và nội trú (6,8 triệu đô la), quỹ cho các chương trình cho người khiếm thính 
và yếu thính giác (15,0 triệu đô la), Head Start (10,0 triệu đô la), tài trợ GEAR Up để 
chuẩn bị cho đại học (3,2 triệu đô la), và các quỹ tài trợ trường học (2,9 triệu đô la).

PPS có năm Quỹ Trả Nợ để trả tiền nợ và tiền lời cho các món nợ lâu dài, bao gồm 
PERS (45,7 triệu đô la) và trái phiếu xây dựng trường học (49,7 triệu đô la).

PPS có tám Quỹ Dự Án Xây Dựng để mua lại công nghệ, hoặc xây dựng mới hoặc 
cải tạo cơ sở vật chất trường học. Dự án lớn nhất được tài trợ bởi chương trình trái 
phiếu cải tiến trường học 2012 (270,6 triệu đô la). Một phần số tiền đó là ngân sách 
được chi tiêu trong những năm tới.

Các Quỹ Dịch Vụ Nội Bộ là các dịch vụ cung cấp nội bộ trên cơ sở chi phí hoàn trả. 
PPS có một quỹ chi trả cho các trách nhiệm bảo hiểm bồi thường nhân viên.

Có một bản tóm tắt của ngân sách tài khóa 2016/17 theo từng loại quỹ trên tr. 11 
của ngân sách được thông qua, một danh sách của từng quỹ và số tiền trong ngân 
sách niên khóa 2016/17 trên tr. 60, và tóm tắt nguồn tiền từ đâu có và được chi thế 
nào tr. 65-69.

Tổng Cộng 
Các Loại Quỹ

$1155,9Tổng Các Quỹ

Loại Quỹ với % 
của Tổng Quỹ($ triệu )

$592,6Ngân sách chung 51%

$135,9 Doanh Thu Đặc Biệt 12%

$99,7Dịch Vụ Nợ 9%

$320,5Các Dự Án Xây Dựng 28%

$7,2Dịch Vụ Nội Bộ 1%
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