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Các quỹ tài trợ giúp học sinh nhiều cách khác nhau 
trong PPS 

Tài trợ từ các công ty và cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện và tăng cường 
sự giáo dục học sinh trong Sở học chánh Portland. Ba khoản tài trợ nhận được gần đây bởi các 
trường PPS cho thấy nhiểu cách tài trợ có thể mang lại lợi ích cho các học sinh. 

Xem xét kỹ hơn: 

Trường tiểu học Sabin: Trường đã nhận được $14,500 đô la từ Kaiser Permanente qua một 
chương trình tặng tiền tài trợ cho một tổ chức mà nhân viên của Kaiser tình nguyện. Khoản tài 
trợ đã được thực hiện bởi phụ huynh Trường Sabin, cô Alexandra Varga, người tình nguyện tại 
trường. 

Hiệu trưởng Trường Sabin cô Reiko Williams cho biết khoản tài trợ sẽ được sử dụng theo ba 
cách, bắt đầu với chương trình cố vấn tại trường dành cho các học sinh người Mỹ gốc Phi. Các cố 
vấn được trả lương là các sinh viên đại học đã được đào tạo bởi Holla Mentors (một tổ chức cố 
vấn đáp ứng văn hóa) và sẽ dành ba đến bốn giờ với các học sinh mỗi tuần. 

"Họ sẽ dành thời gian với các học sinh về việc hoàn thành bài tập về nhà và hỗ trợ họ với các 
mục tiêu về đọc viết và toán học cũng như hỗ trợ xã hội," cô Williams viết trong đơn xin tài trợ. 

Khoản tài trợ này cũng sẽ giúp tài trợ cho sự phát triển của một nhóm lãnh đạo giáo dục, sẽ 
đánh giá các thực tiễn và thực hiện các phương cách để "thu hẹp khoảng cách thành tích cho các 
học sinh viên thiếu được phục vụ.” Khoản tài trợ cũng được sử dụng cho các cuộc họp lập kế 
hoạch của các quản trị viên của các trường tiểu học Sabin, Irvington, Boise-Eliot/Humboldt và 
Martin Luther King Jr. là những trường chuyển tiếp lên Trường Trung Cấp Harriet Tubman. Các 
phiên họp này sẽ nhằm cải thiện kết quả cho các học sinh người Mỹ gốc Phi. 

Đây là năm thứ hai Trường Sabin nhận được khoản trợ cấp Kaiser. Năm ngoái, trường đã sử 
dụng khoản trợ cấp của Kaiser để chi trả cho sự can thiệp học tập và thêm giờ cho một trợ giáo. 

Trường Trung Cấp Lane: Trường nhận được $5.000 đô la từ ca sĩ Paul Simon, người đã quyên 
góp cho các tổ chức địa phương trong chuyến lưu diễn tạm biệt gần đây. Simon đã quyên góp 
10.000 đô la cho PPS, với $5.000 đô la sẽ được chuyển đến Chương trình chuyển tiếp cộng đồng 
($5,000 going to the nearby Community Transition Program). Cả hai đều được hưởng lợi từ 
Phòng thí nghiệm Vườn học tập, sự hợp tác giữa PPS, Đại học Portland State, Portland Parks & 
Recreation, và Đại học Oregon State Dịch vụ mở rộng.  

http://hollamentors.org/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=142751&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
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Trường Lane sẽ sử dụng tiền quyên góp từ Simon để giúp trả tiền cho một câu lạc bộ nấu ăn sẽ 
là một phần của lớp kỹ năng chuyên sâu tại Trường Lane. Các học sinh sẽ làm việc với các giáo 
viên và sinh viên từ Đại học Portland State để tìm hiểu về việc trồng cây ăn được tại Vườn học 
tập và sử dụng chúng để nấu các bữa ăn. 

Hiệu trưởng Trường Lane cô Jeandre Carbone cho biết, “Trọng tâm của chúng tôi là ăn uống 
lành mạnh và kết hợp nhiều loại trái cây và rau quả, với khái niệm ‘Ăn Cầu Vồng”. 

Dự án kéo dài một năm sẽ giúp các học sinh học toán và an toàn và phát triển các kỹ năng xã hội, 
cảm xúc, ngôn ngữ, giác quan và vận động. Các học sinh cũng sẽ nâng cao các kỹ năng công nghệ 
của mình bằng cách sử dụng Google Classroom và họ dự định tạo một cuốn sách nấu ăn có thể 
mang về nhà vào cuối năm học. 

Trường Marysville K-8: Trường đã nhận được khoản tài trợ $15.000 từ Quỹ Tác động Cộng đồng 
Nike và Quỹ Cộng đồng Oregon sẽ giúp khuyến khích các học sinh hoạt động tích cực hơn. 

Khoản tài trợ này sẽ cho phép trường học sắp xếp lại khu vực vui chơi ngoài trời để khuyến 
khích các học sinh hoạt động tích cực hơn trong giờ giải lao, các lớp PE và giờ ra chơi. Ngoài ra, 
bãi đậu xe và đường lái xe vào bãi đậu xe sẽ được sơn lại để làm cho chúng an toàn hơn cho các 
học sinh và thành viên cộng đồng. Và ba giá đỡ xe đạp sẽ được thêm vào phía trước trường học 
như một cách để khuyến khích các trẻ em đi xe đạp đến trường bằng cách cho chúng một nơi an 
toàn để khóa xe đạp của mình.  

Công việc đặt thêm giá đỡ xe đạp dự kiến sẽ bắt đầu sớm, và công việc cải thiện sân chơi dự 
kiến sẽ được hoàn thành vào Tháng Sáu. 
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