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Hội đồng Giáo dục chấp thuận một phần nghỉ 
phép cho nhân viên PPS đến hết Tháng 7 
Sở Học Chánh Portland đang chuyển sang một tuần làm việc bốn ngày cho đến cuối Tháng 7 để 
đối phó với sự thiếu hụt ngân sách dự kiến trong năm học sắp tới. Sở Học chánh và các đơn vị 
khác nhận được tài trợ của nhà nước dự kiến sẽ phải đối mặt với sự thiếu giảm đáng kể về ngân 
sách vì ảnh hưởng kinh tế của đại dịch COVID-19. 

Kế hoạch một phần cho phép nghỉ, đã được Hội đồng Giáo dục phê duyệt tại cuộc họp vào thứ 
Ba, nhằm hạn chế chi phí ngay lập tức và sẽ cho phép sở học chánh giảm các tác động ngân sách 
tiêu cực đối với nhân viên và các ngày giảng dạy cho năm học 2020-21, đồng thời hạn chế mức 
tối thiểu không tác động đến thu nhập tiêu cực đối với hầu hết nhân viên hiện nay.Nhân viên 
PPS là một phần của cho phép nghỉ và có giờ làm việc, sẽ giảm 20% và sẽ đủ điều kiện tham gia 
chương trình Work Share Oregon, kết hợp giữa thất nghiệp tiểu bang và tài trợ CARES liên bang. 
Khi tham gia chương trình, nhân viên sẽ không thấy tổng số tiền bồi thường bị giảm.  

Kế hoạch một phần cho phép nghỉ có sự hỗ trợ của các công đoàn lao động sở học chánh, bao 
gồm Hiệp hội Giáo viên Portland, các thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch vào thứ Ba. Dự 
kiến, kế hoạch sẽ chuyển khoảng ít nhất 10 triệu đô la tiền bù đắp khả năng cho việc cắt giảm 
ngân sách trong năm 2020-21. 

Sở học chánh, bao gồm, PPS-HD, chương trình học từ xa tại nhà, sẽ hoạt động theo lịch trình 
Thứ Hai-Thứ Năm, bắt đầu từ tuần này. 

Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục đã bỏ phiếu để thêm ba ngày thời tiết xấu, Ngày 8, 9 và 10 Tháng 6, 
của thời khoá biểu hướng dẫn trường học vào lịch học, dẫn đến việc chỉ mất hai ngày giảng dạy 
cho năm học hiện tại. 

Phục vụ bữa ăn dành cho học sinh của sở học chánh district’s student meal service, bữa sáng và 
bữa trưa được phân phát tại 15 cơ sở PPS, cũng sẽ chuyển sang lịch trình Thứ Hai-Thứ Năm. 
Phân phối bữa ăn Thứ Năm sẽ đủ thực phẩm để trang trải các bữa ăn cho Thứ Năm-Chủ Nhật. 

Theo sắc lệnh điều hành của Thống đốc Kate Brown, các trường học ở Oregon đã buộc phải 
đóng cửa đối với các lớp học trực tiếp kể từ Ngày 16 Tháng 3.Vào Ngày 8 Tháng 4, thống đốc đã 
ra lệnh kết thúc các lớp học trực tiếp trong thời gian còn lại của năm học 2019-20. 

 

 

 

https://www.oregon.gov/employ/businesses/workshare/pages/work%20share%20home%20page.aspx
https://www.pps.net/hd
https://www.pps.net/coronavirus

