PPS Chia Sẻ Dự Kiến Phân Bổ Nhân Sự Cho Các
Trường Học Năm Học 2022-23
Kính gửi cộng đồng PPS,
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Sở Học Chánh Portland đã thấy số học sinh ghi danh giảm
đáng kể, và chúng tôi dự kiến sẽ giảm hơn 3.400 học sinh vào năm học tới, tức là giảm 8%.
Chúng tôi muốn cho quý vị biết về các biện pháp bố trí nhân sự mà chúng tôi sẽ thực hiện để
ứng phó với sự giảm sút số học sinh, cũng như các bước chúng tôi sẽ thực hiện để giảm thiểu tác
động đến những học sinh dễ bị tổn thương nhất. Chi tiết ngân sách đầy đủ cho 2022-23 sẽ được
trình bày vào Tháng 4.
Tác động của số học sinh ghi danh đối với ngân quỹ
Bởi vì tài trợ của tiểu bang cho giáo dục công lập được xác định phần lớn bởi số học sinh ghi
danh, sự giảm sút số học sinh thường dẫn đến việc cắt giảm nhân viên của trường theo tỷ lệ
phần trăm phù hợp với mức giảm của số học sinh. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng tiền trợ cấp đại
dịch được cấp một lần và các nguồn tài trợ khác, chúng tôi dự tính duy trì hơn 40 vị trí toàn thời
gian (FTE) trên toàn PPS để giải quyết các ưu tiên quan trọng nhất của chúng tôi:

●
●
●
●
●

Hạn chế tác động của việc giảm số học sinh
Tiến triển dần dần đến mục tiêu quy mô lớp học
Ưu tiên các hỗ trợ về hành vi và sức khỏe tâm thần
Duy trì và tăng cường khả năng tiếp cận với giáo dục nghệ thuật
Phân phối công bằng các nguồn lực để hỗ trợ các học sinh da màu và các học sinh thiếu
được phục vụ trong quá trình lịch sử.

Sự giảm sút số học sinh ghi danh vào PPS phản ánh xu hướng mà chúng tôi thấy không những
chỉ ở Oregon, mà trên toàn Hoa Kỳ. Một số yếu tố dẫn đến sự giảm sút, bao gồm giảm tỷ lệ sinh
đẻ, mô hình ghi danh, tái cấu trúc trường học và các lựa chọn mà các gia đình đã thực hiện trong
đại dịch. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở các trường tiểu học, nơi chúng tôi dự đoán sẽ
giảm hơn 20% số học sinh ghi danh từ năm 2020 (trước COVID).
Ngân quỹ tài trợ một lần sẽ giúp giảm tác động như thế nào
Để đối phó với tác động giảm ngân quỹ có thể xảy ra vì việc giảm số học sinh, chúng tôi sẽ có thể
khai thác các nguồn tài trợ khác. Chúng bao gồm Quỹ Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Trường Tiểu Học và
Trung Học Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER), một khoản đầu tư
của liên bang để đối phó với đại dịch; và Tài Khoản Đầu Tư cho Học Sinh Student Investment
Account (SIA), là một phần của Đạo Luật Học Sinh Thành Công của tiểu bang đã được thông qua
ngay trước khi bắt đầu đại dịch. Với nguồn tài trợ này, chúng tôi sẽ có thể:
Hạn chế tác động của việc số học sinh ghi danh giảm sút
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Phần lớn các trường K-5 sẽ không thấy sự thay đổi quá 15% hàng năm trong các lớp chủ nhiệm
của K-5, bất kể thay đổi về số lượng ghi danh. Điều này sẽ duy trì khoảng 14 vị trí trong các
trường K-5 trong năm học tới.
Ngoài ra, ngay cả khi có ít học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hơn, chúng tôi dự đoán chỉ
có khoảng nửa tá vị trí làm việc trực tiếp với học sinh bị giảm bớt trong năm tới.
Tiến triển dần dần đến mục tiêu quy mô lớp học
Chúng tôi cũng đang đầu tư thêm để tài trợ cho 14 giáo viên chủ nhiệm ở K-5. Điều này sẽ cho
phép chúng tôi tiếp tục làm việc hướng tới các ưu tiên mà chúng tôi đã đặt ra cho quy mô lớp
học cho:
● Lớp Mẫu Giáo và Lớp 1-3 tại các trường Title I
● Lớp 2 và Lớp 3 tại các trường CSI (Hỗ Trợ Toàn Diện để Cải Thiện)
● Lớp 4 và lớp 5 ở tất cả các trường
Ưu tiên các hỗ trợ về hành vi và sức khỏe tâm thần
Đại dịch có tác động sâu rộng tới sức khỏe tâm thần của học sinh, vì vậy các hỗ trợ về xúc cảm
xã hội không thể thiếu. Vì lý do này, PPS sẽ duy trì tất cả các vị trí cố vấn hiện tại trong các
trường học và duy trì hơn 30 nhân viên xã hội.
Duy trì và tăng cường khả năng tiếp cận với giáo dục nghệ thuật
Thuế Nghệ Thuật Portland tạo ra thu nhập hàng năm để thuê các giáo viên nghệ thuật và âm
nhạc dựa trên số học sinh ghi danh. Để giảm thiểu tác động của việc tài trợ bị mất do số học sinh
ghi danh giảm sút, chúng tôi sẽ sử dụng quỹ chung để duy trì bốn vị trí nghệ thuật ở chín trường
cho năm học tới.
Ngoài ra, trong nỗ lực hoàn thành các chương trình nghệ thuật ở mọi trường PPS, chúng tôi dự
kiến sẽ bổ sung thêm hơn 10 giáo viên dạy nghệ thuật toàn thời gian. Với khoản đầu tư này,
thêm 36% học sinh sẽ theo học tại một trường PPS, nơi cung cấp cả nghệ thuật biểu diễn và
nghệ thuật thị giác. Điều này giúp chúng tôi tiến gần hơn đáng kể đến mục tiêu 100% được tiếp
cận với cả nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật thị giác vào năm học tới.
Ưu tiên công bằng cho các học sinh da màu và các học sinh thiếu được phục vụ trong quá trình
lịch sử
Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tiền trợ cấp một lần để hỗ trợ các học sinh da màu, để tăng tốc sự
học tập của họ, hạn chế tác động của việc giảm số học sinh ghi danh đối với họ và thực hiện các
nỗ lực đáng kể để cải thiện trải nghiệm giáo dục của họ.
Chúng tôi tiếp tục đầu tư ngân quỹ tài trợ SIA và ESSER để giải quyết các nhu cầu về sức khỏe và
an toàn liên quan đến đại dịch, hỗ trợ các nỗ lực tăng tốc học tập, và ưu tiên sức khỏe tâm thần
và hành vi của học sinh, tất cả đều bao gồm hơn 200 nhân viên. Chúng tôi tiếp tục dành 8%,
theo Công Thức Công Bằng của PPS, từ quỹ chung để phân phối hỗ trợ nhân sự bổ sung cho các
trường phục vụ học sinh đang sống trong cảnh nghèo đói hoặc thiếu được phục vụ trong quá
trình lịch sử.
Giống như vào mùa xuân hàng năm, Tổng Giám Đốc Guerrero sẽ trình bày một đề xuất ngân
sách đầy đủ và cân bằng cho Hội Đồng Giáo Dục PPS vào Ngày 26 Tháng 4. Đề xuất ngân sách
của Tổng Giám Đốc sẽ phác thảo chi tiết cụ thể hơn về cách PPS sẽ đầu tư thêm ngân quỹ tài trợ
ESSER và SIA một cách chiến lược để tiến triển tới việc đạt được các mục tiêu của hội đồng giáo
dục và kế hoạch chiến lược.
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Chúng tôi mong đợi những ngày tươi sáng hơn mà chúng tôi biết sắp đến. Cám ơn quý vị.
Dr. Cheryl Proctor
Claire Hertz
Phó Tổng Giám Đốc
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