PPS trả lời các khuyến nghị của kiểm toán nguyên
năm của Bộ trưởng Tiểu Bang
Các người lãnh đạo của Sở học chánh Portland nhấn mạnh cam kết của sở học chánh về việc
quản lý tài chính, trách nhiệm với người đóng thuế và kết quả giáo dục công bằng cho tất cả học
sinh sau việc phát hành cuộc kiểm toán hiệu suất nguyên năm vào Ngày 9 Tháng 1. Việc kiểm
toán PPS và Bộ Giáo dục Oregon được thực hiện theo yêu cầu của Bộ trưởng Tiểu bang Oregon.
PPS đã đưa ra một câu trả lời chi tiết cho cuộc kiểm toán dài 98 trang, trong đó cho thấy hầu hết
các khuyến nghị cải cách đã được tiến hành dưới sự lãnh đạo mới của sở học chánh.
"Chúng tôi đang giải quyết từng vấn đề được nêu ra trong cuộc kiểm toán,” các nhà lãnh đạo
của sở học chánh cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc biến đổi, được
hướng dẫn bởi nghiên cứu, bằng dữ liệu và các thực tiễn tốt nhất khác để bảo đảm chúng tôi sẽ
nâng cao kết quả giáo dục cho các học sinh của chúng tôi.”
Cuộc kiểm toán đã đưa ra một đánh giá lịch sử về các vấn đề trong PPS, quay trở lại cuộc kiểm
toán năm 1998 như một tài liệu tham khảo. Kết quả là, nhiều phát hiện là về các vấn đề “kế
thừa” mà các lãnh đạo sở học chánh và Hội đồng Giáo dục đã xác định và đang giải quyết. Trong
số những điều sở học chánh đã và đang thực hiện:
•
•
•
•
•
•
•

•

Tăng cường giám sát tài chính và sức khỏe, được chứng minh là “sạch sẽ” bởi một cuộc
kiểm toán độc lập được phát hành gần đây.
Thực hiện một chương trình giảng dạy nòng cốt toàn diện ở mỗi trường.
Giải quyết các vấn đề như trách nhiệm, minh bạch và an toàn của học sinh qua các sửa
đổi chính sách của Hội đồng Giáo dục.
Đa dạng hóa đại diện pháp lý và giải quyết sự tồn đọng của sự kiện tụng trước đó.
Tăng cường các quy trình hợp đồng để bao gồm các số liệu hiệu suất và tăng cường tính
minh bạch và giám sát.
Đánh giá các quỹ công bằng sắc tộc để bảo đảm ngân sách hỗ trợ những học sinh cần
được trợ giúp nhất.
Thêm các vị trí giảng dạy để bảo đảm số học sinh trong lớp học hợp lý và thêm các giáo
viên tư vấn và chuyên gia sức khỏe tâm thần để giúp học sinh vượt qua các chướng ngại
để thành công.
Việc kiểm toán, được thực hiện theo yêu cầu của Bộ trưởng Tiểu bang Bill Richardson,
được thực hiện với sự hợp tác đầy đủ của PPS.

Xem toàn bộ kiểm toán (Read the full audit)
Xem toàn bộ phản hồi của PPS (Read the PPS response)
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