
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Cám ơn, Portland! Đa Số Cử Tri Thông Qua Trái 
Phiếu PPS 
 
Như quý vị đã biết, vào đầu năm nay, Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Sở Học Chánh Portland đã đề 
cử Trái Phiếu Trường Học 2020, Dự luật 26-215, cho cử tri bầu. Vào Ngày 3 Tháng 11, các cử tri 
Portland đã kiên quyết chấp thuận dự luật này. 
 
Chúng tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn cho sự hỗ trợ các học sinh Portland và một 
tương lai tươi sáng cho các học sinh và nhân viên của Sở Học Chánh Portland. 
 
Vì quý vị, Trái Phiếu Sở Học Chánh Portland 2020 sẽ tài trợ cho các dự án sức khỏe và an toàn 
trong các trường học trong sở học chánh, thay thế các sách giáo khoa và thiết bị công nghệ trên 
toàn sở học chánh, hiện đại hóa Trường Trung Học Jefferson, bắt đầu lập kế hoạch cho một 
Trung Tâm dành cho Học Sinh Da Đen Xuất Sắc, đầu tư có tính cách lịch sử vào khả năng tiếp 
cận, hoàn thành việc hiện đại hóa Trường Trung Học Bách Khoa Benson, và tiếp tục thiết kế và 
lập kế hoạch hiện đại hóa các Trường Trung Học Cleveland và Wilson. 
 
Chúng tôi mong được giữ liên lạc với quý vị khi chúng tôi làm việc với cộng đồng để thực hiện 
Trái Phiếu này. Giống như trái phiếu cải thiện trường học năm 2012 và 2017, Ủy Ban Trách 
Nhiệm Giải Trình Trái Phiếu PPS’s Bond Accountability Committee — một nhóm độc lập gồm các 
thành viên cộng đồng được chỉ định — sẽ xem xét các báo cáo và kiểm toán hàng quý về cách số 
tiền trái phiếu được sử dụng, để cung cấp trách nhiệm giải trình cho công chúng cho đến khi việc 
xây dựng hoàn tất. Ngoài việc theo dõi công việc của ủy ban, xin tiếp tục chia sẻ suy nghĩ và phản 
hồi của quý vị với chúng tôi bằng cách gửi email tới schoolbond@pps.net hoặc liên lạc trực tiếp 
với các thành viên của Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Sở Học Chánh Portland. 
 
Một lần nữa, xin cám ơn quý vị đã và đang tiếp tục hỗ trợ Sở Học Chánh Portland và gần 50.000 
học sinh được chúng tôi phục vụ. 
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