
Các điểm nổi bật của ngân sách 2018-19

P O RT L A N D  P U B L I C  S C H O O LS

T oàn bộ tài liệu ngân sách gồm 185 trang. Chúng tôi đã thâu tóm những điểm nổi bật quan trọng nhất 
trong bản tóm tắt bốn trang này. Để xem toàn bộ ngân sách, hãy vào: www.pps.net/budget.

Trọng tâm chính của việc phát triển ngân sách của chúng tôi là bảo đảm Ngân Quỹ Tổng Quát phù hợp với 
các ưu tiên cần thiết để hoàn thành giai đoạn đầu tiên của một sự chuyển đổi lớn của sở học chánh này. 
Chúng tôi đang ở một thời điểm quan trọng. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách và nhiều vấn đề khác 
nhau, và chúng tôi bước vào ngân sách năm này với một nhóm lãnh đạo mới và với trọng tâm, năng lượng 
và động lực để thực hiện các sáng kiến phức tạp cần thiết để đưa sở học chánh vào một kỷ nguyên mới.  

Ngân Quỹ Tổng Quát 2018-19 gồm 655 triệu đô la tổng cộng các nguồn tài chánh và phản ánh mức tăng 
3,8% so với năm tài chánh hiện tại. Mặc dù vậy, tổng cộng các nguồn lực không đủ để tài trợ cho tất cả các 
nhu cầu trong toàn sở học chánh của chúng tôi. Kết quả là, chúng tôi phải có kế hoạch trong cách chúng 
tôi sử dụng các nguồn lực để bảo đảm chúng tôi vẫn tập trung vào công việc quan trọng nhất để thúc đẩy 
chúng tôi tiến lên. Năm nay, một động lực chính trong việc phát triển ngân sách là hiệp đồng mới của 
chúng tôi với Hiệp hội Giáo viên Portland, tạo nên một khoản đầu tư đáng kể bù đắp lương cho giáo viên. 
Gần như tất cả các khoản tăng doanh thu nhận được trong năm nay đã được ấn định trả lương cho các 
giáo viên trong lớp học.  

Khi chúng tôi hướng về tương lai trong hai năm tới, chúng tôi dự kiến doanh thu gia tăng thấp và chúng tôi 
cũng dự báo chi phí của chúng tôi sẽ vượt quá mức gia tăng này. Động lực chính của sự gia tăng chi phí của 
chúng tôi là bắt buộc phải đóng vào quỹ hưu PERS của chúng tôi. Kết quả là, chúng tôi đã thực hiện một 
cách thận trọng trong ngân sách và tăng dự trữ ngân sách lên 28% với mục tiêu đạt được ngân sách dự trữ 
bằng 5% tổng số chi phí vào năm 2021.

Tôi tin rằng ngân quỹ này hỗ trợ các bước ban đầu của chúng tôi đối với việc chuyển đổi hệ thống và cải 
thiện kết quả của học sinh.

Giám đốc Sở học chánh Guadalupe Guerrero

Thông điệp từ Giám đốc Sở học chánh

Các học sinh trường Roseway Heights tham dự Tết Nguyên Đán Việt Nam, Ngày 9 Tháng 2 năm 2018



Các ưu tiên về ngân sách của Giám đốc sở học chánh
Tăng cường đầu tư vào giáo dục: Sắp 
xếp các nguồn lực để xây dựng năng 
lực giảng dạy. Hỗ trợ phát triển chương 
trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn và 
công bằng. Giải quyết nhu cầu đánh 
giá để hướng dẫn việc giảng dạy và cơ 
hội học tập chuyên nghiệp cho các nhà 
giáo dục.

Phân phối các nhân viên đến các 
trường một cách công bằng: Thực hiện 
các tiêu chỉ minh bạch để phân bổ giáo 
viên cho tất cả các trường. Bảo đảm các 
quỹ công bằng chủng tộc bổ sung được 
dành riêng để hỗ trợ các học sinh và cộng đồng trường học thiếu được phục vụ trong quá khứ. 

Cải tiến sự công bằng chủng tộc, đa dạng và hòa nhập: Thực hiện các chiến lược dựa trên bằng chứng 
mới nhằm nâng cao kết quả cho các học sinh thiếu được phục vụ trong quá trình lịch sử. Trong khi tất cả 
mọi người chia sẻ trách nhiệm đối với việc thúc đẩy công bằng chủng tộc, đa dạng và hòa nhập, hỗ trợ các 
nỗ lực do học sinh dẫn đầu, tuyển dụng và thuê tài năng đa dạng và tăng cường quan hệ đối tác cộng đồng 
của chúng tôi. 

Bảo đảm an toàn và an sinh cho các học sinh của chúng tôi: Bao gồm các nguồn lực để nâng cao khả 
năng của chúng tôi để bảo đảm tất cả học sinh và nhà giáo dục có thể tập trung vào việc học tập trong các 
lớp học an toàn, hòa nhập và luôn chào đón. Thành lập Văn phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh mới để hướng 
dẫn các nguồn lực để cải thiện môi trường học đường và hỗ trợ các học sinh cần sự can thiệp và hỗ trợ. 
Tiếp tục sử dụng các ngân quỹ trái phiếu để giảm thiểu chất chì, amiang, radon và các vấn đề sức khỏe và 
an toàn khác. 

Thiết lập tầm nhìn và xây dựng các hệ thống và kế hoạch chiến lược: Chủ động tham gia vào cộng đồng 
rộng lớn hơn để phát triển tầm nhìn rõ ràng cho sở học chánh của chúng tôi và xây dựng kế hoạch chiến 
lược nhiều năm. Bắt đầu thiết lập các hệ thống và thực hành cần thiết với sự nhấn mạnh về hiệu quả, hiệu 
lực và cải tiến liên tục, để hỗ trợ các trường học của chúng tôi.

Các học sinh trường Beach vào giờ ra chơi, ngày 7 tháng 2 năm 2018 - Ảnh của Sherri Kave

Tiện ích HỌC SINH

Vận chuyển

Chăm sóc 
bảo vệ 

trường học

An ninh Giáo dục đặc 
biệt

Tiếng Anh 
như một 

ngôn ngữ thứ 
hai 

Các giáo 
viên thay thế 
cho các giáo 
viên chính

Các ưu tiên 
Công bằng 
Chủng tộc

Các ban phòng trung ương quản lý tài nguyên (CASR)
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Sĩ Số học sinh theo chủng tộc/sắc tộc
Sở Học Chánh Portland phục vụ số lượng học sinh đa dạng 
sắc tộc và chủng tộc với 44% số học sinh xác định là người Mỹ 
gốc La Tinh, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Châu Á, người 
Thái Bình Dương, người Mỹ bản xứ, hoặc nhiều chủng tộc.

Các học sinh và gia đình trong sở học chánh nói hơn 140 ngôn 
ngữ với tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung 
Hoa, tiếng Somali, tiếng Nga và tiếng Nga sô là các ngôn ngữ 
phổ biến nhất.

Các học sinh của Sở học chánh cũng đa dạng về phương diện 
kinh tế với trên 23% hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn 
phí qua Chứng Nhận Trực Tiếp. 

Các nguồn Ngân Quỹ Tổng Quát
Ngân quỹ 2018/19 bao gồm khoảng 655 triệu đô-la trong 
các nguồn tài nguyên. Con số này so với 617,3 triệu đô la 
trong năm 2017-18. Hơn 72% nguồn tài nguyên là từ các 
nguồn của tiểu bang và bao gồm cả thuế tài sản cố định 
và tiền thu được từ Quỹ Trường Học Tiểu  Bang. Các nguồn 
địa phương bao gồm thuế địa phương, thuế khoảng cách 
và thuế nghệ thuật thành phố Portland cung cấp khoảng 
20% tài nguyên. Số dư quỹ ban đầu và các nguồn khác như 
lợi tức đầu tư và cho thuê tài sản của sở học chánh thêm 
vào tổng số tiền. 

Chi phí Tổng Quát của Ngân Quỹ
Gần 90% Ngân quỹ Tổng Quát ảnh hưởng trực tiếp đến 
các học sinh và chi tiêu cho việc giảng dạy và 
hướng dẫn, hỗ trợ lớp học và hỗ trợ trường 
học. Phí tổn cho quản trị văn phòng trung 
ương là 6% của ngân sách, trong khi dưới 4% 
được dành riêng cho ngân sách dự trữ. 

Sĩ số học sinh
Tổng số học sinh ghi danh vào tháng 10 năm 2017 là 
49.557. Khoảng 45.000, 90%, nằm trong các trường 
và chương trình thông thường, trong khi 10% là các 
Chương trình Thay thể, Cộng đồng, Các dịch vụ Đặc 
biệt, và Charter. Tổng cộng có 14% học sinh được nhận 
các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Sĩ số học sinh dự kiến sẽ 
tăng ít hơn 1% trong năm học 2018-1919. 54+12+24+10+t Các trường 

tiểu học/K-8: 
26.627

Các trường trung học 
cấp hai: 6.449

Các trường  
trung học: 11.768

Các chương trình Charter,  
Thay thế và Các chương trình khác: 4.713

Tổng cộng 
49.557 học 

sinh 

71+20+6+2+1+tTiểu 
bang: 
72.4%
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Địa 
phương: 

20.5%

Liên bang: 0.6%

Các nguồn  
khác: 1.3%Bắt đầu số  

dư quỹ: 5.3%

52+23+14+6+4+1+t Giảng dạy và 
hướng dẫn: 52%

Hỗ trợ lớp học: 23%

Hỗ trợ trường học: 14%

Quản trị trung ương: 6%

Dự trữ: 4%
Chuyển 

khoản: 1%

56+16+9+7+6+4+1+1+tNgười Mỹ 
Da Trắng: 

56% 

Người Mỹ gốc 
La tinh: 16%

Người Mỹ  
gốc Phi: 9% 

Nhiều chủng tộc  
(Các chủng tộc khác): 6%

Người Mỹ  
gốc Á Châu: 7%

Nhiều chủng tộc  
(Á Châu/DaTrắng): 4%

Người Đảo Thái 
Bình Dương: 1% 

Người Mỹ bản xứ: 1% 



Sở Học Chánh Portland là một cơ quan giáo dục và tuyển dụng nhân viên theo cơ hội bình đẳng

Benson High School Tech Show, Ngày 16 Tháng 3 Năm 2018 - Ảnh của Beth Conyers

Để tìm hiểu thêm và xem toàn bộ tài liệu ngân sách, hãy truy cập trang web của Văn phòng Ngân sách: www.pps.net/budget
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Xu hướng tỷ lệ tốt nghiệp nhóm bốn năm theo từng phân nhóm
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Tỷ lệ tốt nghiệp của  
PPS và tiểu bang

Quá trình Lịch sử Số 
Học sinh trong PPS

1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

2018/19 (Est) 49,925
49,557
49,189
49,075
48,459
48,098
47,523
47,288
46,803
46,596
46,046
46,088
46,348
47,008
47,545
48,746

51,735
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52,962
53,488

54%

62% 63%
67% 70%

74% 74%75% 75%78%77%
69% 72%

68%68%66%
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