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McKean: Tương lai của PPS có nhiều hứa hẹn 
Mặc dù qua "một năm thử thách chuyển đổi" Sở Học Chánh Portland đã đạt được những tiến bộ 
đáng kể, Giám đốc sở học chánh tạm thời Bob McKean đã nói với các thành viên của hội đồng 
quản trị trong cuộc họp cuối cùng của mình trước khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng này. 

"Chúng tôi đã đạt được nhiều thành công trong một khoảng thời gian rất ngắn,” Ông McKean 
cho biết. "Tôi tin rằng tương lai của PPS có nhiều hứa hẹn." 

Ông McKean nhận chức vụ giám đốc tạm thời vào tháng Chín năm ngoái sau khi Giám Đốc Carol 
Smith từ chức. Ông đã làm giám đốc của Sở Học Chánh Centennial trước khi nghỉ hưu. Trong 10 
tháng qua, PPS đã thực hiện một loạt các dự án, bao gồm: 

Các trường mới ở thế kỷ 21 - Trái phiếu được các cử tri chấp thuận vào năm 2012 đã tài trợ cho 
các trường hiện đại hóa ở Trường trung học Franklin, Roosevelt và Faubion PK-8, và bắt đầu xây 
dựng tại Grant vào mùa hè này. Trái phiếu được cử tri chấp thuận năm nay sẽ xây dựng lại các 
trường trung học Lincoln, Madison và Benson và Kellogg Middle School, và sẽ bao gồm các dự án 
về sức khoẻ và an toàn trên toàn khu học chánh. Tổng cộng, cử tri đã chấp thuận hơn 1 tỷ USD 
trái phiếu cho PPS trong năm năm qua.  

Tái tổ chức và hiệu quả - Mặc dù ngân sách nhận từ tiểu bang không đủ, điều này đã khiến ngân 
sách PPS bị cắt giảm 18 triệu đô la nhưng kế hoạch chi tiêu mới của sở học chánh chuyển ngân 
quỹ từ Văn phòng Quản lý Trung ương đến các trường học như một phần của việc tổ chức lại và 
sắp xếp hợp lý lớn hơn của sở học chánh. 

Cải thiện các trường trung học cấp hai- Kế hoạch đang được tiến hành để mở hai trường trung 
học cấp hai mới tại Harriet Tubman và Roseway Heights trong năm học 2018-19. Các trường này 
sẽ mở cửa theo mô hình giáo dục trung cấp mới mà sở học chánh đã phát triển 

"Có sức mạnh và hợp lực trong làm việc nhóm thực sự,” Ông McKean nói với hội đồng quản trị, 
ghi nhận những nỗ lực của nhóm đối với thành tích của sở học chánh.  

Chủ tịch ban quản trị sắp hết nhiệm kỳ Tom Koehler ca ngợi Ông McKean bỏ nghỉ hưu trở lại làm 
việc để mang các kỹ năng của mình đến cho PPS. 

"Ông ta đến và cung cấp sự ổn định, hỗ trợ nhân viên và làm việc với hội đồng quản trị để tổ 
chức lại các khu vực trọng yếu của văn phòng trung tâm", Koehler nói. "Nhưng quan trọng nhất, 
Ông McKean đã cho chúng tôi khả năng lãnh đạo tuyệt vời trong một thời điểm quan trọng. 
Chúng tôi mãi mãi biết ơn vì ông ta sẵn sàng nhận công việc làm. " 

Ông McKean đã trích dẫn nhiều lãnh vực mà PPS có lợi thế hơn các sở học chánh trong thành 
phố lớn khác: một tập thể học sinh “đa dạng tuyệt vời", một thành phố trong đó phần lớn học 
sinh theo học tại các trường công lập, cha mẹ tận tụy, các nhà giáo dục và nhân viên xuất sắc. 

Ông McKean cũng có một số kiến nghị cho hội đồng quản trị, bao gồm ba thành viên mới được 
bầu vào ngày 1 tháng 7. Ông khuyến khích các thành viên làm việc "như hội đồng quản trị toàn 
bộ” chứ không phải là các cá nhân với các chương trình riêng biệt. Ông cũng đề nghị họ tập 
trung vào việc tạo ra những điều kiện giúp "thu hút và giữ lại các nhà lãnh đạo có năng khiếu". 

"Sự xuất sắc không phải đạt được dễ dàng,” McKean nói. "Nhưng nó là hoàn toàn có thể đạt 
được. Và tôi nghĩ rằng không có sở học chánh nào thích hợp hơn để đạt được điều đó hơn là  
PPS.” 
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