Hãy tham gia cùng chúng tôi tại cuộc họp cộng đồng
để thảo luận về cách thức PPS sử dụng các khoản
quỹ theo Student Success Act (Đạo luật Thành công
Sinh viên)
Vì các trường công của tiểu bang Oregon chuẩn bị nhận được nguồn tài trợ lớn từ chính quyền
tiểu bang, Portland Public Schools sẽ tổ chức các cuộc họp cộng đồng mà tại đó các gia đình, học
sinh/sinh viên, và các thành viên cộng đồng sẽ cùng chúng tôi xây dựng phương án sử dụng
khoản trợ cấp từ Đạo luật Thành công Sinh viên trong phạm vi quận.
Hãy sắp xếp thời gian để tham gia một trong các cuộc họp sau đây để đưa ra phản hồi của quý vị
cũng như đặt các câu hỏi về các kế hoạch của PPS đối với khoản trợ cấp từ Đạo luật Thành công
Sinh viên:
•
•
•

Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 lúc 6 giờ chiều, Lent K-8 School (5105 SE 97th Ave.)
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, lúc 9 giờ sáng Faubion PK-8 School (2930 NE Dekum St.)
Thứ ba, ngày 22 tháng 10, lúc 6 giờ chiều, Roosevelt High School (6941 N. Central St.)

Đạo luật Thành công Sinh viên có nguồn gốc là House Bill 3427 (Dự luật 3427 của Quốc Hội Hoa
Kỳ) và được Chính phủ ký phê duyệt lập thành luật. Kate Brown. Đạo luật Thành công Sinh viên
cung cấp một khoản đầu tư trị giá 2 tỷ đô la mang tính lịch sử trong hệ thống giáo dục preK-12
của tiểu bang.
Guadalupe Guerrero, Tổng Giám Đốc của PPS, đã cho biết ý kiến của mình trong một thông điệp
gửi đến cộng đồng: "Đây là một chiến thắng lớn mang tính lịch sử cho ngành giáo dục công nói
chung và cho Portland Public Schools nói riêng." "Hiện tại công việc của chúng tôi là bắt đầu lập
kế hoạch sử dụng phần vốn tài trợ bổ sung của chúng tôi, bắt đầu trong niên học 2020-21, theo
cách thức nhằm cải thiện trải nghiệm giáo dục cho tất cả những học viên của chúng tôi."
Việc bổ sung vốn tài trợ sẽ giúp PPS bắt đầu công tác chuyển đổi để hoàn thành tầm nhìn dài
hạn cho quận đã được xác định thông qua quá trình xây dựng tầm nhìn định hướng cộng đồng
toàn diện. Tầm nhìn PPS (vui lòng đọc bản đầy đủ của tài liệu xây dựng tầm nhìn) mô tả các mục
tiêu cho lớp học của các học sinh tốt nghiệp trong năm 2030, cũng như mô tả trải nghiệm giáo
dục sẽ củng cố và hiện thực hóa cho mỗi học sinh tốt nghiệp của chúng tôi từ năm 2019 trở đi.

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình đẳng.

Cách thức phân bổ nguồn vốn tài trợ từ Đạo luật Thành công Sinh viên
Tài khoản Đầu tư Học sinh, 50%: Đạo luật Thành công Sinh viên dành một nửa nguồn tài trợ của
mình cho Tài khoản Đầu tư Học sinh mới được thiết lập để phân bổ thành các khoản trợ cấp
không cạnh tranh tới tất cả các học khu và các trường công đặc cách (hay trường ủy quyền) đủ
điều kiện của tiểu bang Oregon. Các quận được phép đầu tư khoản tiền như vậy vào việc giải
quyết quy mô lớp học, cung cấp giáo dục bao quát, thời gian hướng dẫn, và đảm bảo sức khỏe
và an toàn. Trong bốn mục đầu tư này, các quận có năm lĩnh vực ưu tiên:
•

•
•
•
•

Giảm chênh lệch kết quả học thuật cho những học sinh da màu; bị khuyết tật; những
học sinh nói hai thứ tiếng đang ngày càng gia tăng; những học sinh đang trong tình trạng
nghèo đói, vô gia cư và nhận dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời; hoặc có lịch sử
chênh lệch kết quả học tập trong trường học
Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe hành vi và tâm thần của học sinh
Cung cấp khả năng tiếp cận các khóa học học thuật
Cho phép giáo viên và nhân viên có đủ thời gian để phối hợp, đánh giá dữ liệu và lập các
chiến lược nhằm giúp học sinh đạt được kết quả tốt để tốt nghiệp
Thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác

Tài khoản Sáng kiến Giáo dục toàn Tiểu bang, 30%: Dành riêng cho việc mở rộng các chương
trình ăn sáng và ăn trưa ở trường, vận hành hệ thống tái tuyển dụng thanh thiếu niên, thiết lập
Hệ thống phòng ngừa và an toàn trường học toàn quốc, phát triển các sáng kiến công bằng trên
toàn tiểu bang, cung cấp các chương trình học hè cho một số trường và tài trợ toàn bộ cho Dự
luật Measure 98 (cung cấp tài trợ trực tiếp cho các học khu để tăng tỷ lệ tốt nghiệp trung học).
Tài khoản Học Sớm, 20%: Dành riêng cho các chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ sớm và
dịch vụ can thiệp sớm, chương trình y tá cứu trợ (relief nursery), phát triển chuyên môn,
chương trình Head Start và cho những chương trình khác. Các khoản tài trợ nhằm mục đích thúc
đẩy năng lực của các tổ chức có đặc thù văn hóa và giảm khoảng cách công bằng cho chương
trình giáo dục trẻ sớm
Các hình thức phản hồi khác
Ngoài tham gia các cuộc họp cộng đồng, thành viên cộng đồng có thể đưa ra phản hồi thông qua
biểu mẫu trực tuyến sẽ ra: ¡Participe en la encuesta!
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