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Trái Phiếu Gia Hạn 2020: Chúng tôi muốn nghe ý 
kiến của quý vị!  
 
Kính gửi cộng đồng PPS, 
 
Khi chúng tôi chuẩn bị gia hạn trái phiếu học đường để chuyển đến cử tri cho cuộc bầu cử Ngày 
3 Tháng 11, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị. 
 
Xin tham gia với chúng tôi vào Thứ Năm, Ngày 25 Tháng 6 lúc 6:00 chiều cho một cuộc họp trên 
mạng. Truy cập pps.net/2020bondrenewal để biết thêm thông tin và ghi danh tham gia buổi 
họp.   
 
Trái phiếu học đường năm 2020 có thể tài trợ cho các dự án hỗ trợ các nhu cầu đa dạng và cụ 
thể của các học sinh; y tế khẩn cấp, an toàn và cải tiến giáo dục bao gồm các cập nhật công nghệ 
hỗ trợ học tập từ xa và trong lớp; và tiếp tục làm việc để hiện đại hóa ba trường trung học còn 
lại chưa được hiện đại hóa: Cleveland, Jefferson và Wilson. 
 
Cũng trong tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc khảo sát ý kiến cho phép quý vị đóng góp ý 
kiến phản hồi rõ ràng về những gì quý vị nghĩ là ưu tiên của chúng tôi. Quý vị cũng có thể gửi cho 
chúng tôi thông tin phản hồi ngay lập tức bằng cách gửi email đến schoolbond@pps.net 
 
Trái phiếu gia hạn 2020 sẽ duy trì mức thuế hiện tại và có một số lựa chọn để Hội đồng Giáo dục 
PPS quyết định. Để biết chi tiết về các lựa chọn, các tài liệu và thông tin cơ bản khác, cùng với 
các cập nhật thường xuyên về các cơ hội tham gia, xin vui lòng truy cập 
pps.net/2020bondrenewal. 
 
Cám ơn quý vị. 
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