Buổi họp Ngân sách PPS Trên mạng: Thứ Hai, Ngày
8 Tháng Sáu
Kính gửi cộng đồng PPS,
Hội đồng Quản trị Giáo dục Sở Học Chánh Portland đang tổ chức buổi họp ngân sách hàng năm
trên mạng để các thành viên cộng đồng có thể được nghe thấy, ngay cả khi cần cách ly xã hội bởi
COVID-19.
Quý vị có thể theo dõi buổi họp ngân sách ngày Thứ Hai qua YouTube PPS. Đây là những thông
tin chi tiết:
Buổi họp Ngân sách PPS Trên mạng
Thứ Hai, Ngày 8 Tháng 6, 2020 | 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Phát trực tiếp bằng cách nhấn vào: https://www.youtube.com/user/ppscomms/live
Nếu quý vị muốn góp ý kiến công khai trong buổi họp ngân sách, xin vui lòng xem hướng dẫn
bên dưới.
Chương trình tối thứ Hai sẽ bao gồm một bài thuyết trình ngắn về ngân sách PPS được đề xuất
cho 2020-21 và thảo luận về việc ngân sách năm tới bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự thiếu hụt
doanh thu của tiểu bang, lãnh vực chúng tôi đang đầu tư vào năm tới và cách chúng tôi giữ đúng
Tầm nhìn của sở học chánh và các ưu tiên chiến lược.
Quan tâm đến việc góp ý kiến công khai cho Hội đồng Quản trị về thông điệp của Tổng Giám
đốc?
Xin cung cấp phản hồi bằng văn bản tới budget2021@pps.net. Phản hồi bằng văn bản sẽ được
chia sẻ với Hội đồng Giáo dục và đăng trên trang Board of Education website.
Để ghi tên góp ý kiến bằng lời nói (người nói sẽ được giới hạn trong hai phút), hãy gọi Kara
Bradshaw theo số 503-916-3906 hoặc gửi email tới publiccomment@pps.net. Khi vị trí của quý
vị đã được xác nhận, quý vị sẽ nhận được email có hướng dẫn.
Phiên dịch sẽ có sẵn trong sự kiện bằng tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ. Đối với những thích
nghi khác, quý vị có thể liên lạc với Văn phòng Hội đồng tại schoolboard@pps.net
Chúng tôi mong chờ tin từ quý vị.
Sở Học Chánh Portland

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

