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Hội đồng Giáo dục công bố nghi thức mới cho cuộc 
họp điều trần công khai về ngân sách sở học chánh 
Hội đồng Quản trị Giáo dục Sở học chánh Portland sẽ công bố một nghi thức mới để lấy ý kiến 
phản hồi và trả lời các câu hỏi về tài chính và quy trình của sở học chánh như một phần của quy 
trình kiểm tra và phê duyệt ngân sách 2019-20. 

Các viên chức PPS sẽ trình bày ngân sách đề xuất 2019-20 cho Hội đồng Quản trị Giáo dục tại 
cuộc họp vào Thứ Ba, Ngày 23 Tháng 4, sau đó sẽ tổ chức hai phiên họp điều trần công khai để 
thu thập ý kiến phản hồi từ các học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Phiên họp đầu tiên sẽ được 
tổ chức vào Thứ Ba, Ngày 30 Tháng 4 tại Trường Faubion (2930 NE Dekum St.).  Phiên họp, xảy 
ra từ 6 đến 8:30 tối, sẽ sử dụng hình thức “café thế giới” với 10 trạm khác nhau, và tại mỗi trạm 
các chủ đề khác nhau sẽ được trình bày và thảo luận.  

Phiên họp thứ hai, vào Thứ Ba, Ngày 14 Tháng 5, sẽ được tổ chức tại Phòng họp Hội đồng Giáo 
Dục tại văn phòng trung ương sở học chánh từ 6-8 giờ chiều. Phiên họp sẽ sử dụng nghi thức 
truyền thống trong đó các thành viên cộng đồng đóng góp ý kiến công khai.  

Phiên họp tại Faubion sẽ bắt đầu với phần chào mừng và giới thiệu của Hội đồng Quản trị, sau 
đó là phần trình bày tổng quát về ngân sách bởi Giám đốc Sở học chánh Guadalupe Guerrero và 
Phó Giám đốc Yvonne Curtis và Claire Hertz. Sau đó, nhân viên sẽ trình bày tổng quát về cách 
thức trước khi phiên họp chia ra các trạm sau đây: 

1. Tài liệu ngân sách PPS 
2. Vận động tài trợ tốt hơn cho trường học 
3. Công bằng Chủng tộc và Công bằng Xã hội 
4. Phát triển và Thực hành Chương trình Giảng dạy 
5. Tăng cường Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Tầng (MTSS) 
6. Các Hỗ trợ Trường Học Khác Biệt 
7. Tăng cường Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt 
8. Hiện đại hóa Trường học 
9. Các chủ đề tổng quát, quản trị hành chính, và ngân sách văn phòng Hội đồng 
10. Phần bình luận công khai, bằng video và văn bản 

Trạm 2 sẽ được hướng dẫn bởi Hiệp hội Giáo viên Portland. Các trạm khác sẽ có các quản trị 
viên cao cấp và nhân viên của sở học chánh. Mỗi trạm sẽ bao gồm một máy ghi âm để ghi lại 
cuộc trò chuyện, với những ghi âm được cung cấp cho Hội đồng Quản trị để thông báo cho việc 
ra quyết định của họ. 

Sẽ có ba vòng phiên cho mỗi trạm, bắt đầu bằng một bài thuyết trình dài 5 phút, sau đó là 20 
phút trò chuyện giữa nhân viên và các thành viên trong cộng đồng. Các người tham dự sẽ được 
khuyến khích đến thăm các trạm khác nhau, nhưng được hoan nghênh ở lại một trạm. Thông 
dịch viên và thức ăn nhẹ, dịch vụ chăm sóc trẻ em (cho các em 4 tuổi trở lên) sẽ được cung cấp. 
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