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Các ứng cử viên tranh cử cho 4 vị trí trong Hội đồng 
Quản trị Giáo dục PPS 

Hội đồng Quản trị Giáo dục Sở học chánh Portland sẽ có ít nhất ba thành viên mới bắt đầu trong 
năm học 2019-20. Bốn vị trí sẽ được chiếm đoạt trong cuộc bầu cử đặc biệt vào Thứ Ba Ngày 29 
Tháng 5. 

Hạn chót nộp đơn tranh cử là vào Ngày 21 Tháng 3 và 10 cá nhân đã tuyên bố họ là ứng cử viên 
trong bốn khu vực tranh cử. Chỉ có một thành viên hội đồng quản trị hiện tại trong bốn khu vực 
đã quyết định tái tranh cử. 

Dưới đây là các ứng cử viên tranh cử trong hội đồng nhiệm kỳ bốn năm (Bấm vào tên để xem 
đơn tranh cử của ứng cử viên; bấm vào khu vực để xem bản đồ khu vực mà thành viên hội đồng 
đại diện): 

Zone 1:  Khu vực 1: Hai ứng cử viên đang tranh cử để thay thế Julie Esparza Brown, người cũng 
giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị. Họ là Andrew Scott và Jeff Sosne.  

Zone 2: Khu vực 2: Vị trí hiện tại của Paul Anthony có ba ứng cử viên: Shanice Brittany Clarke, 
Carlos Jermaine Richard và Michelle A DePass. 

Zone 3: Khu vực 3: Amy Kohnstamm đương nhiệm đang tranh cử để giữ vị trí của mình. Cô có 
hai người tranh đua là Deb Mayer và Wes Soderback 

Zone 7: Khu vực 7: Hai ứng cử viên đang tranh cử để thay thế Mike Rosen: Eilidh Lowery và 
Robert Schultz. 

Phiếu bầu cho cuộc bầu cử sẽ được gửi qua đường bưu điện vào Ngày 1 Tháng 5 và sau ngày 
bầu cử Ngày 29 Tháng 5, kết quả sẽ phải được xác nhận trước Ngày 10 Tháng 6. Các cuộc họp 
của Hội đồng Quản trị cho năm 2019-20 sẽ bắt đầu vào Tháng Bảy. 

Các cử tri sẽ có cơ hội được nghe ý kiến từ các ứng cử viên vào Thứ Năm, khi hội đoàn Cử tri 
Liên đoàn Phụ nữ tổ chức một diễn đàn bắt đầu lúc 6:30 chiều trong phòng họp hội đồng quản 
trị tại văn phòng sở học chánh, 501 N. Dixon St. Một video của diễn đàn sẽ có sẵn tại trang web 
League of Women Voters website.  

Hội đồng quản trị có 3 vị trí khác – Khu vực 4 do Chủ tịch Rita Moore nắm giữ, Khu vực 5 do 
Scott Bailey nắm giữ và Khu vực 6 do Julia Brim-Edwards nắm giữ - sẽ được đưa ra để bầu cử 
vào năm 2021. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20members/2013_Zone_1_Map.pdf
https://multco.us/file/78581/download
https://multco.us/file/79001/download
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20members/2013_Zone_2_Map.pdf
https://multco.us/file/77800/download
https://multco.us/file/78613/download
https://multco.us/file/78682/download
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20members/2013_Zone_3_Map.pdf
https://multco.us/file/78909/download
https://multco.us/file/78981/download
https://multco.us/file/78982/download
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20members/2013_Zone_7_Map.pdf
https://multco.us/file/78457/download
https://multco.us/file/78995/download
https://lwvpdx.org/
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