
Phần lớn thu nhập của ngân sách PPS đến từ ngân sách giáo dục tiểu bang. Bộ 
giáo dục Oregon xác định ngân sách mỗi sở học chánh nhận được bằng một công 
thức bao gồm:

• Ngân quỹ do Quốc Hội Tiểu Bang phân phát.
•  Ước lượng thuế bất động sản thu được toàn tiểu bang theo tỷ lệ cố định.
•  Số học sinh trong mỗi sở học chánh, cộng thêm các yếu tố khác như là số 

học sinh Giáo Dục Đặc Biệt và song ngữ, và kinh nghiệm trung bình của 
các giáo viên.

Trong niên học 2015-16 ngân quỹ giáo dục tiểu bang đã được chấp thuận chiếm 
gần 73% của ngân sách– thuế bất động sản theo tỷ lệ cố định là $205 triệu 
(35.4% của ngân sách) và ngân sách giáo dục tiểu bang tài trợ $215.8 triệu 
(37.3%).

PPS thu thuế địa phương $73.2 triệu (12.7%) trong ngân sách này và $22 triệu các 
loại thuế bất động sản địa phương khác (3.8%). Thuế bất động sản địa phương 
là loại thuế năm năm do cử tri vừa mới bỏ phiếu chấp thuận vào tháng mười 
một 2014. Tài nguyên của ngân sách còn lại bao gồm ngân quỹ còn dư đầu năm, 
chuyển tới từ năm trước và bao gồm ngân quỹ dự trữ dự phòng của ngân sách 
tổng quát. Tổng cộng là $39.8 triệu (6.9%) của ngân sách hiện thời. 

Cuối cùng là $22.8 triệu (3.9%) của các thu nhập khác, bao gồm tài trợ nhận được 
từ Multnomah Education Service District ($8.5 million), thuế thu nhập nghệ thuật 
của Thành Phố Portland ($4.5 million), thu nhập từ các trợ cấp ($4.2 million), và 
thu nhập từ các tòa nhà cho mướn ($2 million).

Những nguồn thu nhập của ngân quỹ được diễn tả chi tiết trong các trang 77-79 
của ngân sách đã được chấp thuận
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Ngân sách trường học không dễ đọc hoặc dễ hiểu. Và ngân 
sách PPS cũng không phải là ngoại lệ.  Bởi vậy chúng tôi 
xuất bản bốn trang tài liệu này để cung cấp một bản tóm 
tắt dễ hiểu và trả lời những câu hỏi mà chúng tôi thường 
hay nghe nhất về ngân sách tổng quát:

• Tiền từ đâu có? 
• Ngân sách chi tiêu cho những gì?
• Làm sao chúng tôi tài trợ các trường học?
• Còn có những ngân quỹ gì khác? 

Tiền trong ngân sách tổng quát PPS từ đâu có?

Ngân quỹ dư bắt đầu niên học 
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Tiền trong ngân quỹ tổng quát PPS chi tiêu cho những gì? 

Phần lớn nhất của ngân sách tổng quát  PPS chi cho giảng dạy trục tiếp, bao 
gồm các giáo viên lớp học, các giáo viên giáo dục đặc biệt và ESL, các phụ giáo, 
các sách giáo khoa và dụng cụ. Trong niên học 2015/16 PPS phân bổ $320 triệu 
(55.4%) của ngân sách tổng quát cho các mục này.

Phần lớn thứ hai được phân bổ để hổ trợ lớp học, bao gồm các quản thủ thư viện 
và các chuyên gia phương tiện thông tin, các giáo viên cố vấn, hiệu trưởng, bác sĩ 
tâm lý học, phối hợp viên, các sinh hoạt sau giờ học, v.v. Trong niên học 2015/16 
PPS đã phân bổ $123 triệu (21.2%) của ngân sách tổng quát cho các mục này.

Và cũng ảnh hưởng đến các trường học và học sinh một cách trực tiếp là hổ trợ 
trường học, bao gồm chuyên chở học sinh, các tiện ích như điện, nước, ga, bảo 
trì, nhân viên quét dọn, ấn loát, mua sắm, các dịch vụ công nghệ, v.v.   Trong niên 
học 2015/16 PPS đã phân bổ $80.8 triệu (14%) của ngân sách tổng quát cho các 
mục này.

Cuối cùng là chi phí hoạt động hổ trợ trung ương/quản lý, bao gồm văn phòng 
giám đốc sở học chánh, văn phòng thông tin công cộng, kiểm tra, ngân sách, pháp 
lý, trả lương, nhân sự, và giám sát hướng dẫn giáo dục, v.v. Các chi phí này ít hơn 
5% của ngân sách PPS. Trong niên học 2015/16 PPS đã phân bổ $26.6 triệu (4.6%) 
của ngân sách tổng quát cho các mục này. 

Thiếu nợ và di chuyển ngân quỹ, bao gồm trả tiền thiếu nợ và tiền lời cho các 
ngân quỹ vay mượn và chuyển đến các ngân quỹ xây dựng trường học và công 
nghệ. Trong niên học 2015/16 PPS đã phân bổ $6 triệu (1%) của ngân sách tổng 
quát cho các mục này.

Phân loại cuối cùng là dự phòng/dự trữ, bao gồm ngân quỹ để dành khi khẩn 
cấp và những thay đổi các khoản chi tiêu không tiên đoán trước được; các trách 
nhiệm bảo hiểm; và các ngân quỹ dự trữ cụ thể.  Trong niên học 2015/16 PPS đã 
phân bổ $21.6 triệu (3.7%) của ngân sách tổng quát cho các mục này, trong số 
đó $7.2 triệu được đặc biệt phân bổ cho dự trữ bảo hiểm và dự phòng để trợ giúp 
ngân sách 2016/17.

Thêm các chi tiết cụ thể của các khoản chi tiêu của các chương trình có thể tìm 
thấy trong các trang 80-84 của ngân sách đã được chấp thuận.

Tiền trong ngân quỹ tổng quát PPS chi tiêu cho 
những 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 con số đã cho thấy rõ ràng, PPS chi tiêu hầu hết ngân sách cho 
nhân sự, với hơn $450 triệu (79%) của ngân sách 2015/16 chi tiêu cho lương và 
phúc lợi cho các nhân viên.  

Chỉ có $93.5 triệu (16.2%) chi tiêu không phải cho nhân sự như là các các sản 
phẩm và dịch vụ, với phần lớn nhất là $22.7 triệu (3.9%) cho các trường học tư 
thục và không theo truyền thống, $16.2 triệu (2.8%) cho các dịch vụ bất động 
sản bao gồm các tiện ích, $15.4 triệu (2.7%) cho các vật dụng và tài liệu bao 
gồm sách giáo khoa và các tài liệu giảng dạy,và $13.5 triệu  (2.3%) cho các dịch 
vụ chuyên chở.  Đi công tác ở xa, là mục thường hay được hỏi, chỉ có $0.6 triệu 
(0.1%).

Tiền thiếu nợ và chuyển ngân quỹ là $6.0 triệu (1.0%) và dự phòng/dự trữ  là 
$21.6 million (3.7%).

Thêm các chi tiết cụ thể của các khoản chi tiêu theo kế toán có thể tìm thấy 
trong các trang 85-88 của ngân sách đã được chấp thuận.

Có hai cách trả lời câu hỏi này. Cách thứ nhất dựa theo cách sử dụng chương trình – các giáo viên trong các lớp học, các nhân viên hổ trợ như quản thủ thư viện, nhân 
viên quét dọn trường học, các nhân viên văn phòng trung ương như là kế toán.  Còn cách khác dựa theo kế toán và chia các con số theo lương và phúc lợi, dụng cụ và 
tài liệu, mua các dịch vụ, v.v.
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Bằng cách nào chúng tôi tài trợ mỗi trường học?
Việc chúng tôi đầu tư nhiều nhất trong các trường học là trả lương cho nhân viên – chúng tôi gọi là FTE hoặc là số nhân viên toàn thời gian; là các nhân viên, thư 
ký, và hiệu trưởng, v.v. 

Phân bổ nhân sự trường học trong ngân sách chung là sự kết hợp của bốn yếu tố:
• Tỷ lệ giữa giáo viên và học sinh được ấn định bởi sở học chánh;
•  Việc phân bổ được căn cứ trên số lượng các học sinh chưa được phục vụ 

thỏa đáng trong quá khứ tại một trường học;
•  Việc phân bổ cho các chức vụ hỗ trợ cho toàn trường học, như thư ký 

trường học;
• Những yếu tố bổ sung khác

   Các nhân viên được bổ nhiệm theo sĩ số học sinh – Số nhân viên lớn 
nhất phân phối cho mỗi trường học dựa theo số học sinh được trường học 
phục vụ.  Đây thường là cách bổ nhiệm các giáo viên và phụ giáo.  Các chức 
vụ được chỉ định theo các nhân viên có giấy phép giảng dạy toàn thời gian 
(FTE), một giáo viên bằng hai nhân viên khác (thí dụ như thư ký, phụ giáo).  
Bởi vậy chỉ cần 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 dùng cách phân phối nhân viên này và được xem xét lại mỗi năm.  
Những cách này được diễn tả chi tiết trong trang 32 của ngân sách được chấp 
thuận. 

   Phân phối công bằng  – Một số trường nhận được thêm ngân quỹ dựa 
theo số học sinh có đủ điều kiện ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá và số học 
sinh đã không được phục vụ chu đáo trong quá khứ (như các học sinh Tây 
ban nha, bản địa, các đảo Thái Bình Dương, học sinh mới học tiếng anh, và 
giáo dục đặc biệt).  Mười sáu trong 27 trường học K-5; 25  trong 31 trường 
K-8; 8 trong 10 trường cấp hai, và tất cả  10 trường trung học nhận được 
ngân quỹ công bằng để cung cấp thêm trợ giúp cho các học sinh cần thêm 
sự giúp đỡ.

   Trợ giúp toàn trường – Dựa theo nhu cầu của trường học vì sĩ số học sinh 
cao hoặc cách cấu hình (các trường K-5, K-8, K-12, cấp hai và trung học).  Các 
chức vụ bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các chuyên gia truyền thông, 
và thư ký trường học.

   Các nhân viên cho các trường hợp đặc biệt – Các nhân viên cho các 
trường họp đặc biệt (như là chia đôi trường học, các thay đổi mới xảy ra, các 
chương trình độc nhất, v.v).  Thêm các nhân viên được bổ nhiệm để hổ trợ các 
trường học khả năng cung cấp các chương trình nồng cốt (mỗi mùa xuân cho 
năm tới) và để giải quyết vấn đề nhiều học sinh hơn sự dự đoán và sĩ số học 
sinh cao trong các lớp học (mỗi mùa thu).

Lớp Mẫu Giáo
Chúng tôi phân phối nhân viên một cách riêng biệt.  Khởi đầu các giáo viên và 
phụ giáo lớp mẫu giáo được phân phối dựa theo số học sinh được dự đoán sẽ ghi 
danh đi học và tối đa là 26 học sinh mỗi lớp. Thêm nhân viên sẽ được phân phối 
trong mùa thu dựa theo số học sinh đã ghi danh đi học. 

Trong niên học 2015-16 lần đầu tiên lớp mẫu giáo được tiểu bang tài trợ nguyên 
ngày. Các trường trong PPS có nhiều hơn 50% học sinh được xác định là không 
được phục vụ chu đáo trong quá trình lịch sử (29 trong 58 trường học) được trợ 
giúp thêm một phụ giáo bán thời gian trong mỗi lớp mẫu giáo.  Thêm nữa, 24 

trong số 29 trường học này, ngân quỹ liên bang Title I trả tiền mướn các phụ giáo 
toàn thời gian.  Sự đầu tư này trợ giúp cho ưu tiên đọc sách lớp ba, có nghĩa là  
tập trung để chắc chắn các trẻ em trong PPS có thể đọc sách theo đúng trình độ 
vào lớp ba. 

Giáo Dục Đặc Biệt và Anh Văn Như Là Ngôn Ngữ Thứ 
Hai 
Cả hai chương trình Giáo Dục Đặc Biệt và ESL cung cấp nhân viên trong các 
trường học.  Mỗi trường học được phân phối FTE cho mỗi chương trình này, dựa 
theo số học sinh hội đủ điều (xin xem các trang  37-40 trong ngân sách đã được 
chấp thuận). Cả hai chương trình được hổ trợ bởi sự kết hợp của ngân sách tổng 
quát và tài trợ đặc biệt.

Các Ngân Quỹ Khác 
Ngoài ngân sách tổng quát trả tiền phân phối nhân viên, các trường học cũng 
có thể nhận được ngân sách từ Title I, các hoạt động gây quỹ, và nhận các tài trợ 
khác.

Title I: Các trường học ccó nhiều học sinh nghèo (đo lường bằng số học sinh đủ 
điều kiện ăn trưa miễn phí) nhận được tài trợ liên bang Title I. Các trường học 
nhận được một số tiền dựa theo từng học sinh hội đủ điều kiện. Các tài trợ này 
có thể dùng để mướn nhân viên và/hoặc cung cấp các trợ giúp và dịch vụ cho các 
học sinh này và gia đình của các em.  Trong niên học 2015-16 có 9 trường học K-5, 
15 trường K-8, 2 trường cấp hai và 3 trường trung học có đủ điều kiện để nhận tài 
trợ Title I.

Gây Quỹ tài trợ: Một số trường học gây quỹ do các phụ huynh phụ trách để phụ 
giúp mướn nhân viên, và các hoạt động khác trong trường, qua các quỹ tài trợ.  
Dùng tiền gây quỹ cho các sinh hoạt không mướn nhân viên là quyết định của 
từng trường.   Tiền gây quỹ để mướn thêm nhân viên tùy thuộc vào sự chia sẻ.  
Một phần ba của số tiền quỹ gây được do các quỹ tài trợ địa phương (sau $10,000 
đầu tiên) được để trong ngân quỹ công bằng và được quản lý dùm cho PPS bởi 
hội All Hands Raised, dùng một công thức để tài trợ các trường học trong PPS mỗi 
mùa xuân. 

Các ngân quỹ tùy nghi: Số tiền trong ngân quỹ tùy nghi – được gọi là ngân 
quỹ liên kết – mỗi trường nhận được dựa theo số học sinh trong mỗi trường. Số 
tiền từ 35,000 cho các trường K-5 nhỏ cho đến $190,000 cho các trường trung 
học lớn. Các hiệu trưởng dùng ngân quỹ này để trả tiền cho các thứ như là vật 
dụng, nhân viên trong thời gian giới hạn, chi phí ấn loát, nhiệm vụ thêm của một 
số giáo viên, máy và mực in, các cuộc đi tham quan, và chi tiêu cho các giáo viên 
dạy thế không được văn phòng trung ương trả lương.

Các trường học không trả tiền cho tiện ích, quét dọn, hoặc việc bảo trì.  Các dịch 
vụ này nằm trong ngân sách trung ương trong Bộ Cơ Sở Trường Học.

Chi tiết về công thức phân phối nhân viên và phân bổ từng trường học được mô 
tả trong ngân sách PPS. Bắt đầu trong trang 29 của ngân sách 2015/16 đã được 
chấp thuận.

Các nhân 
 viên được bổ 
nhiệm theo sĩ  

số học sinh 

Các nhân 
viên được bổ 

nhiệm theo cách 
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trường

Các nhân 
viên cho các 
trường hợp 

đặc biệt 

Tổng cộng số FTE 
trong trường



Chúng tôi muốn cám ơn Ủy Ban Cộng Đồng Duyệt Xét Ngân Sách PPS đã khuyến 
khích chúng tôi xuất bản tài liệu tóm lược này và làm việc với chúng tôi để cải tiến 
sản phẩm cuối cùng.

Năm tài chính của PPS bắt đầu ngày 1 tháng bảy và kết thúc vào ngày 30 Tháng 
Sáu. Các con số trong tài liệu này lấy từ ngân sách đã được chấp thuận của PPS.  
Một số tiết mục khó dự đoán (thí dụ thu thuế địa phương) hoặc sự thay đổi sau khi 
ngân sách đã được chấp thuận (thí dụ phân bổ ngân sách giáo dục tiểu bang) và 
sửa đổi ngân sách chấp thuận bởi ban điều hành giáo dục trong giữa năm. 

Để Tìm Hiểu Thêm:
Xem ngân sách PPS 2015/16 đã được chấp thuận:
www.pps.net/files/budget/Adopted_Budget_2015_2016.pdf

Xem khuôn khổ ngân sách của Giám Đốc Sở Học Chánh Smith:
www.pps.net/files/budget/Final_Proposed_Budget_Framework_and_
Staffing_4.14.2015.pdf

Xin gởi các thắc mắc hoặc ý kiến đến David Wynde, Deputy Chief Financial Officer 
& Budget Director, dgwynde@pps.net.

Những ngân quỹ khác là gì? 

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

Tất cả các tài liệu này nói về Ngân Sách Tổng Quát của PPS – bởi vì đó là nqân quỹ 
chính cho sinh hoạt hàng ngày của sở học chánh.   

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

PPS có năm Ngân Quỹ Thu Đặc Biệt bao gồm các nguồn thu cụ thể của các tài 
trợ liên bang, tiểu bang, và địa phương, các chương trình tài trợ các bữa ăn trong 
trường học  ($23 triệu) and một ngân quỹ ổn địnhPERS ($16 triệu). Và bao gồm 
trong các ngân quỹ này là Title I ($14 triệu), IDEA ($12 triệu) và các chương trình 
điều trị ($5 triệu); ngân quỹ cho các chương trình cho học sinh bị điếc ($17 triệu); 
Head Start ($9 triệu); tài trợ GEAR Up để cải tiến chuẩn bị cho đại ($5 triệu); và 
các quỹ tài trợ các trường học  ($4 triệu). 

PPS có bốn Ngân Quỹ Trả Nợ để trả tiền nợ và tiền lời cho các món nợ lâu dài, 
bao gồm nợ PERS ($43 triệu) và trái phiếu xây cất trường học ($48 triệu). 

PPS có tám Dự Án Xây Cất để mua công nghệ, hoặc xây cất hoặc cải tiến các ngôi 
trường học, dự án lớn nhất được tài trợ bởi chương trình trái phiếu cải tiến trường 
học 2012 ($342 triệu). Nửa số tiền đó được dự tính chi tiêu trong các năm tới. 

Các Ngân Quỹ Dịch Vụ Nội Bộ là các dịch vụ cung cấp trong nội bộ theo mức 
phí sử dụng. PPS có một ngân quỹ để trả cho các trách nhiệm bảo hiểm và bồi 
thường nhân công.

Có một tóm tắt theo từng loại ngân quỹ trong ngân sách 2015/16 ở trang 9 của 
ngân sách đã được chấp thuận, và một danh sách của các ngân quỹ và số tiền 
trong ngân sách 2015/16 ở trang 56, và các tóm lược tiền từ đâu có và cách chi 
tiêu trong các trang 61-65.

Tổng cộng bằng 
các loại ngân quỹ

$1,194.1Tất Cả Ngân Quỹ

Từng loại ngân 
quỹ là % của tất 

cả ngân quỹ($ triệu)

$578.6Ngân Sách Tổng Quát 48%

$130.3Nguồn Thu Đặc Biệt 11%

$94.4Tiền Thiếu Nợ 8%

$384.7Các Dự Án Xây Cất 32%
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