
Thông báo ngân sách của Giám đốc Sở học 
chánh cho năm 2019‐20 

 
Kính gửi Hội đồng Quản trị Giáo dục và Cộng đồng Portland, 

Với tư cách là Giám đốc Sở học chánh Portland (PPS), tôi đề xuất ngân sách $1,38 tỷ cho năm 2019‐20. 
Ngân sách PPS bao gồm năm quỹ lớn riêng biệt bao gồm một quỹ tổng quát dựa trên mức tài trợ được 
quy định trong ngân sách khuyến nghị của Thống đốc cho Oregon. Trong ngân sách này, Thống đốc đã 
phân bổ 8,972 tỷ đô la cho ngân quỹ giáo dục K‐12 trên toàn tiểu bang trong hai năm 2019‐21. Mặc dù 
đầu tư tăng ở cấp tiểu bang, ngân sách đề xuất này không theo kịp sự gia tăng chi phí và do đó sẽ dẫn 
đến việc giảm tổng cộng 2,5% cho quỹ tổng quát của PPS. Với khoản tài trợ dự đoán của tiểu bang và chi 
tiêu dự báo cho năm 2019‐20, PPS phải giải quyết sự thiếu hụt khoảng 17 triệu đô la để duy trì mức dịch 
vụ hiện tại của chúng tôi. Mặc dù vẫn còn sớm trong quá trình lập ngân sách tiểu bang, Ủy ban Tài chính 
& Thuế vụ đã tuân theo ngân sách khuyến nghị của Thống đốc với đề xuất phân bổ thậm chí ít tài trợ 
hơn cho giáo dục K‐12. Điều này không may có thể dẫn đến việc cắt giảm nhiều hơn cho PPS. 

Chúng tôi đang ở điểm then chốt trong sự chuyển đổi rất cần thiết tại PPS và việc tài trợ không đầy đủ 
làm hạn chế nghiêm trọng khả năng đầu tư chiến lược của chúng tôi vào các lĩnh vực quan trọng ảnh 
hưởng trực tiếp đến kết quả của học sinh. Chúng tôi được thử thách tìm cách tài trợ cho các lĩnh vực ưu 
tiên cao nhất của chúng tôi và duy trì các chương trình cần thiết và có tác động nhất trong khi cân đối 
ngân sách của chúng tôi. Do đó, nhiều sáng kiến có thể thúc đẩy đáng kể sự tiến bộ của chúng tôi và 
cung cấp tác động trực tiếp và tích cực đến các học sinh có thể không được tài trợ. 

Thay vào đó, ngân sách này tập trung vào việc tăng cường các chức năng chính và thực hành tốt nhất sẽ 
thiết lập một nền tảng vững chắc để thúc đẩy kết quả và tạo sự ổn định. Với một tầm nhìn mới nổi hiện 
đang được xác định chung bởi cộng đồng rộng lớn, công việc của chúng tôi giờ đây sẽ có phương hướng 
và định hướng rõ ràng để đạt tới các nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc thực 
hiện các bước cần thiết để phát triển các kỹ năng và tính khí cho các học sinh mà chúng tôi mô tả trong 
tầm nhìn cho một học sinh tốt nghiệp PPS. Trong năm này, ban lãnh đạo cao cấp sẽ phác thảo kế hoạch 
chiến lược nhiều năm kèm theo kế hoạch tài chính sẽ diễn đạt rõ ràng lý thuyết hành động của chúng tôi 
và các nguồn lực cần thiết để thực hiện các thay đổi trong toàn hệ thống. Chúng tôi sẽ thiết lập và đo 
lường các mục tiêu của sở học chánh thông qua các chỉ số hoạt động chính, với trọng tâm là kết quả học 
tập được cải thiện. 

Tầm nhìn 
Trong năm qua, PPS đã làm việc để xác định một tầm nhìn mới cho tương lai của giáo dục công cộng 
trong thành phố của chúng tôi, và qua quá trình này, sẽ diễn đạt rõ ràng một nguyện vọng chung cho các 
học sinh của Sở học chánh Portland. Tầm nhìn này sẽ đóng vai trò là “ngôi sao bắc đẩu” của chúng tôi, 
hướng dẫn và sắp xếp tất cả các kế hoạch và sự đổi mới của sở học chánh, cả lớn và nhỏ, hướng tới cùng 
các mục tiêu rõ ràng và đầy tham vọng. 

Quá trình của chúng tôi cẩn thận mời một nhóm các bên liên quan khác nhau tham gia qua một hành 
trình biến đổi của học tập, đối thoại, phản ánh, hợp tác và đồng sáng tạo. Nhóm này bao gồm hàng trăm 
học sinh, giáo viên, quản trị viên, phụ huynh, các quan chức dân cử, các tổ chức cộng đồng, đại diện từ 
tòa thị chính, các thành viên của cộng đồng tài trợ và các nhà lãnh đạo tư tưởng học thuật. Cùng nhau, 
nhóm này vật lộn với những thử thách và cơ hội mà giáo dục công cộng ở Portland, và nhiều sở học 
chánh đô thị hiện nay, phải đối mặt. 



Tầm nhìn của chúng tôi về một hệ thống giáo dục liên kết việc học tập của học sinh không những chỉ với 
những đòi hỏi hiện tại và tương lai của cuộc sống trong xã hội toàn cầu, mà còn với các cơ hội và nhu 
cầu sống, làm việc và phát triển trong cộng đồng của chúng ta  ‐ hiện cũng đang trải qua quá trình 
chuyển đổi nhanh chóng.  

Tầm nhìn của chúng tôi sẽ diễn đạt rõ ràng như sau: 

Tầm Nhìn Của Chúng Tôi Về Việc Chuyển Đổi PPS 

Một tầm nhìn xác định tập thể sự thành công của học sinh để hướng dẫn công việc của các học sinh, nhà 
giáo dục, hệ thống trường học và cộng đồng rộng lớn sẽ giúp các học sinh tốt nghiệp có khả năng thành 
công trong tương lai. 

Hình tượng Học sinh Tốt nghiệp:  
 
Một mô tả sơ lược phác thảo những kỹ năng, kiến thức, quan điểm, và tính khí cần thiết để thành công 
trong tương lai ‐ và con đường phát triển đi kèm để hệ thống hóa lời hứa mà PPS đang thực hiện cho các 
học sinh và gia đình. 
 
Hình tượng Người lớn 
 
Một hình tượng phác thảo những kỹ năng, kiến thức, quan điểm, và tính khí cần có của người lớn để hỗ 
trợ thế hệ tiếp theo của học sinh học tập và thông báo vốn nhân lực và các ưu tiên học tập chuyên môn 
cho PPS. 
 

Chuyển đổi hệ thống giáo dục 

Một mô tả về cách PPS như một hệ thống giáo dục, ở tại trường học và cấp văn phòng trung ương, sẽ 
cần phải tiến hóa để có thể hỗ trợ các học sinh và các nhà giáo dục trong việc hiện thực hóa tầm nhìn 
được định nghĩa bởi cộng đồng chúng ta. 

Ở kết quả cuối cùng của quy trình tầm nhìn của sở học chánh, Hội đồng Giáo dục và nhân viên PPS sẽ 
đánh giá tiến trình hướng tới các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hoạt động 2018‐19. Một tiểu ban của 
Nhóm Lãnh đạo Giám đốc Sở học chánh sẽ phát triển cơ cấu kế hoạch chiến lược trong khi tham gia Dự 
án Lãnh đạo Giáo dục Công cộng tại Đại học Harvard vào Tháng 7 này. Sở học chánh sẽ tiếp tục làm việc 
xây dựng kế hoạch chiến lược ba năm, bao gồm kế hoạch tài chính đi kèm với các khoản đầu tư chiến 
lược phù hợp và kế hoạch gây quỹ tư nhân toàn diện khi bắt đầu năm học 2019‐20. 

Ống kính Công bằng Chủng tộc Công bằng Xã hội (RESJ) 
PPS cam kết thành tích học tập xuất sắc và thành công cá nhân cho mọi học sinh. Trọng tâm của cam kết 
này là sự hỗ trợ công bằng chủng tộc và công bằng xã hội. Chính sách, con người và thực hành chuyên 
dụng là cần thiết để tạo ra và duy trì một tổ chức đáp ứng văn hóa để bảo đảm sự thành công của 
những học sinh có thể điều hướng và cạnh tranh trong một xã hội phức tạp về văn hóa và nền kinh tế 
toàn cầu. 

Mục tiêu của chúng tôi là làm việc để tiến hóa các thực hành công bằng và công lý xã hội của PPS thành 
một khuôn khổ toàn diện, xác định với các hành động công bằng và công lý xã hội rõ ràng trên toàn hệ 
thống và kết quả có thể đo lường được dẫn đến việc cải thiện thành tích cho tất cả học sinh. Ống kính 
PPS RESJ là một công cụ tư duy phê phán sẽ được áp dụng cho các hệ thống, quy trình, tài nguyên và 
chương trình nội bộ của PPS để tạo các cơ hội gia tăng cho tất cả học sinh bằng cách đánh giá gánh 
nặng, lợi ích và kết quả cho các cộng đồng thiếu được phục vụ. Qua việc sử dụng nhất quán Ống kính 



RESJ, chúng tôi dự định tăng cường các chiến lược và phương pháp hướng tới kết quả công bằng hơn 
cho mọi học sinh. 

Để thi hành hiệu quả việc sử dụng Ống kính RESJ đã được cập nhật của PPS, tất cả các phòng ban đã xác 
định các viễn cảnh để sử dụng vào năm 2019. Dự kiến các phòng ban sẽ hoàn tất sử dụng ống kính RESJ 
cho ít nhất các viễn cảnh đã được xác định và sẽ tiếp tục sử dụng nó cho các quy trình, phân bổ các 
nguồn lực và chương trình trong tương lai.  

Đầu tư vào Quy hoạch Học thuật và Hành vi 
Ban lãnh đạo cao cấp đã xác định một loạt các ưu tiên để thực hiện các khoản đầu tư chiến lược đã 
được gia tăng sẽ cải thiện và đẩy nhanh các kết quả công bằng của học sinh. Chúng bao gồm: các hỗ trợ 
trường học khác biệt; xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy nòng cốt; mở rộng các cơ hội huấn 
nghiệp; tăng cường các hệ thống hỗ trợ nhiều tầng; tập trung vào học tập cảm xúc xã hội; và tăng cường 
các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Mô tả về từng lĩnh vực đầu tư hạn chế như sau: 

Các Hỗ Trợ Trường Học Khác Biệt 

Văn phòng Hiệu suất Trường học, Văn phòng Giảng dạy và Học tập, và Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học 
sinh nhằm mục đích chuyển đổi thành tích của trường và học sinh bằng cách cung cấp các mức hỗ trợ và 
nguồn lực khác biệt cho các cộng đồng trường học để giúp họ tạo điều kiện và năng lực cần thiết để sự 
cải thiện nhanh chóng xảy ra và khoảng cách cơ hội được thu hẹp. Các văn phòng này sẽ hoạt động như 
một nhóm tích hợp và sẽ sử dụng mô hình hỗ trợ theo từng cấp dựa trên nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 
khả năng và sự sẵn sàng của trường học để thành công. 

Điều này bao gồm một kế hoạch hỗ trợ trường học tùy chỉnh trình bày chi tiết cách triển khai nhân viên, 
dịch vụ hỗ trợ, huấn nghệ chuyên môn, và các nguồn lực được áp dụng một cách chiến lược. 

Phát Triển và Thực Hiện Chương Trình Giảng Dạy 

Chúng tôi đã dành năm ngoái để thiết kế, phát triển và thực hành sơ bộ Chương trình Giảng dạy Bảo 
đảm và Khả thi (GVC), chương trình giảng dạy chính được xác định cho nghệ thuật ngôn ngữ và toán 
học. Điều này phù hợp với tầm nhìn của sở học chánh để bảo đảm các học sinh có quyền tiếp cập công 
bằng vào các trải nghiệm học tập toàn diện, nghiêm ngặt và được hỗ trợ. Trong năm 2019‐20, công việc 
của chúng tôi mở rộng để cải tiến và thực hiện Chương trình Giảng dạy GVC rộng hơn trên toàn bộ khoa 
học, y tế và giáo dục thể chất. 

Các Cơ Hội Huấn Nghiệp Cho Các Nhà Giáo Dục Và Lãnh Đạo 

Xây dựng năng lực cho các nhân viên giảng dạy của chúng tôi là ưu tiên chính trong PPS. Các giáo viên và 
quản trị viên trong trường của chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào các chu kỳ tìm hiểu và cải tiến liên tục 
trên hành trình phát triển chuyên môn của họ về giáo trình GVC, lý thuyết về Khoa học Cải tiến, Hệ 
thống Hỗ trợ Nhiều tầng và lãnh đạo trường học. 

Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Tầng Được Tăng Cường (MTSS) 

Dữ liệu thành tích học tập hiện tại cho thấy chúng tôi xác định quá mức đáng kể các học sinh da màu và 
các học sinh mới học tiếng Anh (EL) cho giáo dục đặc biệt. Dữ liệu hành vi của chúng tôi cũng cho thấy số 
lượng học sinh da màu và học sinh có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) bị phạt kỷ luật nhiều hơn hoặc bị 
phạt đuổi học nhiều hơn so với các bạn học khác. Ngoài ra, có sự không nhất quán của các thành phần 
nòng cốt Tier I cho cả lớp học và thiếu các sự hỗ trợ đa cấp, có hệ thống cho cả hành vi và học thuật 
trong các trường học. Việc thực hành hệ thống MTSS sẽ bảo đảm có các quy trình theo hệ thống trong 
mỗi trường để xác định các học sinh cần hỗ trợ bổ sung và cung cấp các can thiệp có mục tiêu dựa trên 



các kỹ năng thiếu hụt. Sẽ có giám sát tiến triển liên tục để đo lường hiệu quả của các can thiệp cụ thể 
này. Cuối cùng, việc thực hành hệ thống MTSS sẽ hỗ trợ các mục đích chính của Tier 1 (thí dụ: giáo trình 
GVC, Lập kế hoạch Giảng dạy) cho tất cả các trường trong 3 năm tới, cải thiện kết quả cho tất cả học sinh 
trong PPS. 

Trong năm 1 (2018‐19), chúng tôi hợp tác với một tổ chức bên ngoài để cung cấp huấn luyện cơ bản ở 
tất cả các cấp bao gồm nhân viên hỗ trợ giảng dạy, các lãnh đạo sở học chánh và quản trị viên trường 
học, để thực hiện cơ cấu MTSS có hệ thống. Vào năm thứ 2 (2019‐20), chúng tôi sẽ chia sở học chánh 
thành hai nhóm với khoảng 40 trường trong mỗi nhóm. Chúng tôi sẽ tiếp tục sắp xếp các nỗ lực để cung 
cấp các kỹ năng và chuyên môn để thực hiện một hệ thống MTSS mạnh mẽ trong mỗi trường. Tất cả các 
trường học được tiểu bang chỉ định là Chú tâm Cải tiến Trường học (TSI), Cải tiến Toàn diện Trường học 
(CSI), và các trường Title I sẽ được ưu tiên và đưa vào nhóm đầu tiên. Trong năm thứ 3 (2020‐2021), 
chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện hệ thống MTSS với các trường còn lại trong nhóm thứ hai. Quá trình này 
sẽ bao gồm huấn nghiệp chuyên môn, huấn luyện và làm việc thực tế ở mỗi trường với mỗi năm thực 
hiện của mỗi trường. Bên cạnh các hiệu trưởng và giáo viên, các Giáo viên MTSS về Nhiệm vụ Đặc biệt 
(TOSAs) sẽ được đào tạo thành các chuyên gia để hỗ trợ sự thực hiện. 

Tập Trung Vào Học Tập Cảm Xúc Xã Hội (SEL) 

Văn phòng Học sinh Thành công & Sức khỏe hợp tác với các trường học, gia đình, học sinh và các đối tác 
cộng đồng để hỗ trợ thành công trong học tập và khỏe mạnh tình cảm xã hội cho mọi trẻ em. Chương 
trình giảng dạy SEL được thành lập với nhiệm vụ phát triển một môi trường chăm sóc trong mỗi cộng 
đồng trường học dựa trên các mối quan hệ và các chính sách và thực hành công bằng chủng tộc và nhạy 
cảm về chấn thương. Chúng tôi đã thí điểm chương trình giảng dạy SEL tại 12 trường. Trong năm 2019‐
20, chúng tôi sẽ đầu tư vào việc đánh giá chương trình với cơ quan nghiên cứu Hanover Research và sẽ 
bổ sung ít nhất bốn trường nữa vào quy trình thực hiện chương trình giảng dạy SEL phối hợp với văn 
phòng MTSS của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng sẽ đầu tư một cách chiến lược vào một số lĩnh vực chính trong hệ thống chăm sóc liên 
tục Phục hồi, Giáo dục và Hành động cho Sự Sống lành mạnh (REAHL). Gia tăng hợp đồng với các cơ 
quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và lạm dụng dược chất trong cộng đồng đáp ứng văn 
hóa sẽ giúp giải quyết các nhu cầu của thanh thiếu niên của chúng tôi bất kể bảo hiểm tại các trường 
trung học. Thí dụ, chúng tôi có hơn 900 lượt giới thiệu về sức khỏe tâm thần từ Tháng 9‐12 Năm 2018 
tại các trường trung học. Hợp tác với các cơ sở điều trị bên ngoài sẽ hỗ trợ học sinh và gia đình chuyển 
tiếp về trường với sự hỗ trợ và hướng dẫn cần thiết để thành công. 

Chúng tôi tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa phòng ngừa tự tử, đánh giá mối đe dọa, hệ thống đối phó sự 
việc lạm dụng tình dục và huấn nghiệp chuyên môn cho tất cả các đội ở các trường. Chúng tôi đã nhận 
được một khoản trợ cấp trị giá hơn 880.000 đô la từ Cơ quan Y tế Oregon để tài trợ cho chương trình 
giảng dạy sức khỏe K‐5 trong hai năm tới. Trong chương trình giảng dạy sức khỏe này cũng có nhận thức 
và phòng ngừa sử dụng chất gây nghiện, tình cảm xã hội và thông tin phòng chống rượu. 

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt Được Tăng Cường 
 
Ban Giáo dục Đặc biệt đang tập trung vào việc tái phát triển tất cả các mô hình lớp học để kết hợp các 
thực hành dựa trên bằng chứng được công nhận trên toàn quốc và đang đề xuất đầu tư thêm 5,7 triệu 
đô la vào tài nguyên trong năm 2019‐20. Điều này sẽ cho phép sắp xếp chỗ vào chương trình cần thiết 
cho một số lượng lớn học sinh được xác định có nhu cầu đặc biệt trong PPS mà chúng tôi có nhiệm vụ 
phải cung cấp các dịch vụ như được nêu trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân của họ (IEP). Chúng tôi sẽ tập 
trung vào hỗ trợ chuyên sâu hơn cho các lớp học hiện tại và mới được thêm vào bao gồm Hành vi Giao 



tiếp, Kỹ năng Chuyên sâu và các lớp học Kỹ năng Cảm xúc Xã hội. Thí dụ, phòng ban sẽ bổ sung ba lớp 
học Kỹ năng Cảm xúc Xã hội ở cấp trung học để phục vụ tốt hơn cho các học sinh trung học trong các 
khuôn viên trường phổ thông thay vì các lớp bên ngoài sở học chánh. Ngoài ra, cũng sẽ có chương trình 
phát triển mới để khám phá các cơ hội cho học sinh chuyển tiếp từ 18‐21 tuổi tham gia vào các lựa chọn 
chương trình đại học cộng đồng. 
 
Ban giáo dục đặc biệt và MTSS sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc phát triển mô hình can thiệp và hỗ trợ 
theo từng cấp. Với cơ cấu này và một chương trình giảng dạy khả thi cho tất cả học sinh, chúng tôi có 
thể đầu tư vào các mô hình bao hàm trong một phương pháp thực hành tốt nhất có hệ thống cho tất cả 
trẻ em trong tất cả các trường học của chúng tôi. 

 
Các Đầu Tư Vào Việc Điều Hành 
Cùng với các khoản đầu tư hỗ trợ học tập và học sinh, PPS sẽ đầu tư một cách chiến lược vào các lĩnh 
vực điều hành như sau: xúc tiến một lực lượng lao động tài năng và đa dạng, truyền thông, tham gia 
cộng đồng, công nghệ giảng dạy, hiện đại hóa trường học và cải thiện sức khỏe và an toàn của các cơ sở 
và trường học của chúng tôi. 

Lực Lượng Lao ĐộngTài Năng và Đa Dạng 
 
Phòng Nhân sự (HR) đang bố trí sở học chánh cho việc tuyển dụng, giữ lại và phát triển lực lượng lao 
động tài năng và đa dạng. Trong khi phòng nhân sự đang giảm ngân sách tổng cộng hơn 2,5%, những số 
tiền hạn chế đó đang được phân bổ lại để ưu tiên các chiến lược, hệ thống, quy trình và tài nguyên 
nhằm đáp ứng nhu cầu cao nhất của chúng tôi trong các lĩnh vực (1) tài năng đa dạng, (2) ) các dịch vụ 
HR có chất lượng và kịp thời cho các nhân viên và người quản lý, và (3) thực hiện các cam kết và nhiệm 
vụ của chúng tôi với các nhân viên. Ngoài ra, sẽ có khoản đầu tư ước tính 3 triệu đô la để thực hiện Đạo 
luật Trả lương Ngang bằng của Oregon năm 2017. Các tài nguyên được nhắm mục tiêu này sẽ được sử 
dụng để hoàn thành kiểm toán nội bộ trong ba năm qua để loại bỏ chênh lệch tiền lương cho các tầng 
lớp được bảo vệ. 
 
Truyền Thông 
 
Ban Truyền thông tập trung vào việc đẩy nhanh các kết quả mục tiêu cho cả khán giả bên trong và bên 
ngoài sở học chánh, chia sẻ những câu chuyện hấp dẫn về công việc theo nhiệm vụ và bảo đảm các nhân 
viên của chúng tôi và cộng đồng được thông báo kịp thời, chính xác. Một sự thay đổi đáng kể cho phòng 
ban trong năm 2019‐20 sẽ là việc phân công lại các hoạt động gắn kết cộng đồng với một Giám đốc Gắn 
kết Cộng đồng mới, cho phép phòng ban tập trung nhiều hơn vào truyền thông. Cấu trúc mới của phòng 
ban được thiết kế để đáp ứng với cộng đồng trường học và công chúng và phương tiện truyền thông, 
với thông tin chính xác, kịp thời, đồng thời dành riêng một đội để chủ động kể chuyện. Phòng ban sẽ tập 
trung vào việc cải thiện thông tin liên lạc đến các cộng đồng đa dạng của chúng tôi và cung cấp nội dung 
phù hợp, dễ tiếp cận cho những người chúng tôi phục vụ. Nhóm cũng sẽ hỗ trợ các phòng ban trung 
ương và các trường học để cải thiện tính nhất quán của sự trình bày thương hiệu của chúng tôi. Một dự 
án lớn đang xảy ra sẽ bao gồm một cuộc xem xét toàn bộ nội dung của trang web của sở học chánh để 
phục vụ các thành viên cộng đồng tốt hơn trong việc tìm kiếm thông tin hữu ích, có liên quan và kịp thời. 
 
Kết nối cộng đồng 
 
PPS nhận thấy sự cần thiết để xây dựng mối quan hệ tin tưởng, kết hợp các cơ hội tham gia thực sự và 
tạo ra các trải nghiệm hợp tác tích cực với các học sinh, gia đình và cộng đồng rộng lớn hơn. Chúng tôi 



cũng nhận ra sự hợp tác này có tiềm năng tối đa hóa các kết quả học tập, xã hội và tình cảm của các học 
sinh. Cuối cùng, chúng tôi hiểu rằng bằng cách đích thực kết nối cộng đồng, chúng tôi có thể đưa ra các 
quyết định sáng suốt hơn và có thể lập kế hoạch phù hợp hơn cho các tác động đi kèm với sự thay đổi 
khi, và chỉ khi, chúng tôi liên lạc và tìm kiếm sự tham gia sớm từ cộng đồng của chúng tôi. 
 
Là một phần trong các nỗ lực chuyển đổi của chúng tôi, chúng tôi đang cẩn thận xem xét lại cấu trúc 
tham gia cộng đồng hiện tại của sở học chánh và sẽ phát triển một kế hoạch để xây dựng và thực hiện 
các chiến lược tập trung vào cộng đồng và tạo ra một môi trường trong đó sở học chánh, các lãnh đạo 
trường học, các nhà giáo dục và nhân viên tôn trọng và tôn vinh các gia đình và cộng đồng vì những 
đóng góp của họ. Cụ thể chúng tôi sẽ: 

 Phát triển một chức năng mới kết nối học sinh sẽ tập trung vào việc nâng cao tiếng nói của học 
sinh và đặt nó vào trung tâm của các quá trình ra quyết định của chúng tôi; 

 Phát triển các cơ cấu mạch lạt khuyến khích sự tham gia của cộng đồng nhiều hơn vào các cách 
thức phù hợp và thực chất, thông báo chính sách của sở học chánh và các quyết định hành 
chính; 

 Nâng cao tầm quan trọng của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa PPS và cộng đồng rộng lớn hơn, bảo 
đảm các quyết định thể hiện tiếng nói cộng đồng của chúng ta; 

 Tạo các cơ hội xây dựng năng lực của các gia đình để họ được thông báo và tích cực tham gia 
vào việc giáo dục con cái của họ và trong các nỗ lực cải tiến trường học. 

Chúng tôi cam kết xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác tích cực và hiệu quả với các gia đình và cộng 
đồng, củng cố thành phần thiết yếu này của việc cải tiến trường học và thành tích học sinh. Kết quả sẽ là 
nhiều gia đình và thành viên cộng đồng sẽ tích cực tham gia vào việc giáo dục trẻ em của họ và cải thiện 
trường học. 

Công Nghệ Phù Hợp Với Việc Giảng Dạy 
 
Văn phòng Công nghệ Thông tin sẽ điều chỉnh công việc của mình để hỗ trợ, nâng cao và mở rộng cảnh 
quan giảng dạy cho các học sinh, giáo viên, nhân viên và các ngôi trường của chúng tôi. Trọng tâm sẽ là 
cung cấp sự truy cập đáng tin cậy vào các công cụ công nghệ, kịp thời, hỗ trợ, các ứng dụng, các hệ 
thống viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của một công trình lớn. Một 
khía cạnh quan trọng khác trong công việc của nhóm này sẽ là duy trì các mạng và hệ thống an toàn và 
tăng cường truy cập dữ liệu để thông báo tốt hơn cho những người chúng tôi phục vụ với thông tin về 
tiến trình và kết quả. 
 
Khi chúng tôi bắt đầu vòng tiếp theo của kế hoạch hiện đại hóa trường học, Văn phòng Công nghệ Thông 
tin sẽ hợp tác phát triển tiêu chuẩn cập nhật cho một “công nghệ tạo điều kiện cho môi trường học tập” 
giống như thế nào và làm thế nào nó có thể hỗ trợ và mở rộng việc học tập cho tất cả các học sinh. Vì 
công nghệ liên tục phụ thuộc vào tất cả các khía cạnh của sở học chánh, phòng ban này sẽ đóng vai trò là 
một đối tác không thể thiếu trong việc lập kế hoạch cho các dự án hiện đại hóa trường học và nâng cao 
năng lực giáo dục. 

Hiện Đại Hóa Trường Học 
 
Văn phòng hiện đại hóa trường học tiếp tục quản lý nhiều dự án cải thiện bất động sản lớn. Năm 2019‐
20 sẽ chứng kiến sự hoàn thành hiện đại hóa Trường Trung Học Grant, và việc xây dựng sẽ bắt đầu tại 



Trường Trung Cấp Kellogg, Trường Trung Học Madison và Trường Trung Học Lincoln. Thiết kế hiện đại 
hóa Trường Trung Học Benson sẽ tiếp tục trong năm này. 
 
Sức Khỏe và Sự An toàn 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến an toàn học sinh khi chúng tôi thực hiện các khuyến nghị 
từ cuộc điều tra Whitehurst. Chúng bao gồm thi hành các quy trình và huấn luyện Ứng phó Sự việc Lạm 
dụng Tình dục, khai triển các tài liệu huấn luyện, phần mềm mới báo cáo và theo dõi sự việc và các sáng 
kiến khác được xác định bởi Giám đốc Chính sách Title IX, Đào tạo và Tuân thủ. 
 
Các chức năng Bảo trì và Vận hành của sở học chánh sẽ tập trung vào việc cải thiện các hệ thống và hiệu 
quả trong khi tập trung các nguồn lực vào các nhu cầu ưu tiên cao nhất. Thêm 750.000 đô la sẽ được 
phân bổ cho các vị trí bảo trì và giám sát quan trọng. Dịch vụ Bảo vệ và Vận chuyển Học sinh sẽ được 
phân bổ $167.000 để cập nhật hệ thống radio và video kỹ thuật số cũng như thuê một kỹ thuật viên để 
duy trì các cải tiến bảo mật được cung cấp qua chương trình trái phiếu. 

Cải thiện bất động sản cho sức khỏe và an toàn do trái phiếu 2017 tài trợ nằm trong tất cả các giai đoạn 
thiết kế và xây dựng và bao gồm các công việc như giảm amiăng, cải thiện khả năng tiếp cận, loại bỏ sơn 
chì, thay thế mái nhà, giảm thiểu radon, ổn định địa chấn, lắp đặt hệ thống báo cháy và phun nước chữa 
cháy. Trong năm 2019‐20, công việc này sẽ được tăng cường nhờ số tiền tài trợ của hai khoản trợ cấp 
lớn của tiểu bang, Chương trình Tài trợ Phục hồi Địa chấn và Trợ cấp Cải thiện Bất động sản Trường học 
Oregon, tổng cộng 9,5 triệu đô la, cả hai sẽ hỗ trợ các dự án về Sức khỏe và An toàn. 

Quan Hệ Đối Tác Quan Trọng 
Chúng tôi thành lập Ban Đối tác Chiến lược tập trung vào việc xây dựng và đẩy nhanh việc xác định, phát 
triển và củng cố các mối quan hệ quan trọng với những người sẽ làm đối tác đầu tư trong một phong 
trào toàn thành phố để tạo ra một hệ thống trường công lập đẳng cấp thế giới. Chức năng chính của 
phòng ban này là tạo ra, phối hợp và tạo điều kiện cho các mối quan hệ đối tác công cộng, tư nhân và từ 
thiện nhằm thúc đẩy các cơ hội và lợi ích công bằng cho các học sinh PPS. 
 
Là cầu nối giữa PPS và cộng đồng từ thiện và doanh nghiệp, phòng ban này tiếp tục hỗ trợ các đối tượng 
hợp tác giải quyết các vấn đề cấp bách mà sở học chánh phải đối mặt và thúc đẩy sự tham gia và đầu tư 
có tác động cao để hỗ trợ chuyển đổi trong hệ thống giáo dục PK‐12 của chúng tôi. 

Cộng Đồng và Nhân Viên Đóng Góp ý Kiến Vào Quy Trình Lập Ngân Sách 
Lịch trình lập ngân sách của sở học chánh đã được Hội đồng Giáo dục phê duyệt và bao gồm nhiều cơ 
hội cho  cộng đồng phát biểu ý kiến tại các phiên điều trần về ngân sách, các phiên họp làm việc của hội 
đồng và các cuộc họp của hội đồng. 

Ủy ban Cộng đồng Duyệt xét Ngân sách (CBRC) bao gồm tám đến 12 thành viên tình nguyện được Hội 
đồng Giáo dục chỉ định để hỗ trợ trong quá trình ngân sách hàng năm. Nhiệm vụ của CBRC là xem xét, 
đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng liên quan đến Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Sở học 
chánh và các vấn đề ngân sách khác được xác định bởi CBRC hoặc Hội đồng. CBRC họp chín lần từ Tháng 
11 đến Tháng 5 và sẽ trình bày báo cáo của họ trước Hội đồng Quản trị vào Ngày 14 Tháng 5 Năm 2019. 

Các hiệu trưởng đã được hội ý trong việc thiết lập các ưu tiên cho chi phí giảng dạy và điều hành cho 
năm 2019‐20, và sẽ có đại diện trong kế hoạch tài chính nhiều năm cũng như các quy trình ngân sách 
trong những năm tới. 



Các câu hỏi của CBRC và Hội đồng sẽ có câu trả lời được đăng trên trang web ngân sách của sở học 
chánh để cung cấp thêm sự minh bạch cho quy trình. 

Cân Đối Ngân Quỹ Tổng Quát 
 
Với mức tài trợ của Thống đốc, chúng tôi đang đề xuất các khoản giảm và đầu tư sau đây để cân bằng 
ngân sách: 

 

Ngân sách Thống đốc thiếu hụt   $17 triệu 

Đầu tư Ưu tiên Chiến lược  $13 triệu 

Giảm Văn phòng Trung ương  ($9 triệu) 

Các Ảnh hưởng Ngân sách Trường học  ($4 triệu) 

Điều chỉnh Quỹ Trường học Tiểu bang cho Năm 2018 và 2019  ($10 triệu) 

Quỹ Dự trữ Tổng quát với 4% chi phí  ($7 triệu) 

Cân bằng  $0 

 

Tăng chi phí của Hệ thống Hưu trí Nhân viên Công cộng Oregon (PERS) và bảo hiểm sức khỏe nhân viên 
là những yếu tố chính cho các chi phí gia tăng trong năm 2019‐20. Trong năm 2018‐19, PPS đã nhận 
được khoản tín dụng một lần từ cơ quan Health and Welfare Trust kết quả giảm chi tiêu trong các lĩnh 
vực này. Tuy nhiên, có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng 7 Năm 2019, chi phí PERS và bảo hiểm sẽ tăng trong 
năm 2019‐20.  

Tại văn phòng trung ương, tất cả các chi phí quỹ tổng quát đã giảm 2,5% và hầu hết các vị trí còn trống 
hiện tại sẽ không được bổ nhiệm. Các tác động ngân sách ở cấp trường học bao gồm thay đổi tỷ lệ học 
sinh‐giáo viên dẫn đến sự gia tăng sĩ số học sinh trong lớp học trong tất cả các trường không thuộc Title I 
hoặc các trường được xác định cần cải tiến toàn diện (CSI). Các lớp học lớp bốn và lớp năm trong các 
trường tiểu học nhỏ hơn của chúng tôi có thể được kết hợp. Hội đồng sẽ xem xét và bỏ phiếu một nghị 
quyết để điều chỉnh Chính sách hiện tại của Hội đồng  8.10.025 Dự phòng và Dự trữ để giảm số tiền cam 
kết dự trữ trong năm 2019‐20 nhằm giảm ngân sách thiếu hụt hiện tại là 17 triệu đô la xuống 7 triệu đô 
la.   

Phần kết luận 
Để kết thúc, tôi muốn cám ơn Nhóm Lãnh đạo cho sự đóng góp của họ và Nhóm Tài chính và Ngân sách 
cho những nỗ lực của họ trong việc chuẩn bị ngân sách đề xuất 2019‐20. Chúng tôi đang tiết kiệm hết 
sức để đáp ứng mức tài trợ thiếu hụt của tiểu bang, và chúng tôi đã ưu tiên gia tăng đầu tư trong một số 
lĩnh vực quan trọng nhằm hỗ trợ trực tiếp các học sinh và các nhà giáo dục của chúng tôi.  



Trách nhiệm của chúng tôi là quản lý tốt các quỹ công cộng và sử dụng các nguồn lực hiện có của chúng 
tôi một cách chu đáo và có trách nhiệm, trong khi ưu tiên các dịch vụ trực tiếp cho các học sinh. PPS 
đang ở giữa giai đoạn thú vị của sự thay đổi và biến đổi. Bất chấp những thử thách tài trợ đang tồn tại 
cho giáo dục công cộng PK‐12 ở Oregon, chúng tôi đang trên đường đi tích cực và sẽ tiếp tục thúc đẩy để 
mang lại kết quả tốt hơn cho mọi học sinh. 
 

Trân trọng,  

 

Guadalupe Guerrero 

Giám Đốc Sở Học Chánh 


