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Tiểu bang đang phê duyệt đầu tư 2 tỷ đô la vào các 
trường công lập 
Cơ quan lập pháp Oregon đang nỗ lực thực hiện khoản đầu tư lịch sử $2 tỷ đô la vào hệ thống 
giáo dục preK-12 của tiểu bang. 

Tuần trước, Hạ viện Oregon đã thông qua Dự luật House Bill 3427, sẽ thiết lập một loại thuế 
hoạt động thương mại mới đối với các doanh nghiệp, cùng với việc giảm thuế thu nhập cá nhân 
cho hầu hết người dân Oregon. Dự luật, nếu được thông qua, dự kiến sẽ tạo ra $2 tỷ đô la 
doanh thu mới mỗi hai năm, trong đó 1 tỷ đô la sẽ được sử dụng cho Quỹ Cải Thiện Trường Học 
tập trung vào sự công bằng sẽ được phân phối trực tiếp cho các sở học chánh. 

Các sở học chánh sẽ được linh hoạt sử dụng tiền từ quỹ để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của 
học sinh trong bốn lĩnh vực chính: sức khỏe cảm xúc xã hội và an toàn của học sinh, các cơ hội 
giáo dục toàn diện như gia tăng các môn học tự chọn, số học sinh ít hơn trong lớp học và thời 
gian học tập nhiều hơn. Ước tính ban đầu cho thấy Sở học chánh Portland sẽ nhận được khoảng 
$80 triệu đô la doanh thu hai năm một lần. 

“Các trường công lập từ lâu đã cam chịu ngân quỹ thiếu hụt thường xuyên và tôi được khích lệ vì 
Cơ quan lập pháp Oregon đang đi đúng hướng,” theo ông Guadalupe Guerrero, Giám đốc Sở 
học chánh Portland. “Việc Hạ viện bỏ phiếu chấp thuận giúp chúng ta tiến một bước gần hơn để 
hiện thực hóa mô hình giáo dục công lập pre-12 chất lượng cao hơn, sẽ hỗ trợ các sở học chánh 
thực hiện các chiến lược chính, bao gồm mở rộng cơ hội giáo dục sớm, tăng cường hỗ trợ hành 
vi của học sinh, cải thiện tỷ lệ giữa người lớn-học sinh, gia tăng các môn giáo dục nghệ thuật và 
các ưu tiên chính khác sẽ thu hẹp khoảng cách thường xuyên được tìm thấy trong thành tích của 
học sinh. 

Số tiền còn lại sẽ chi tiêu cho các khoản đầu tư học tập sớm; mở rộng tiếp cận bữa ăn trong 
trường, tài trợ đầy đủ Measure 98 (một dự luật năm 2016 dành tiền để cải thiện tỷ lệ tốt nghiệp 
trung học); tăng nguồn lực cho Quỹ Khuyết Tật Chi Phí Cao; và tài trợ đầy đủ Can thiệp sớm/ 
Giáo dục Đặc biệt cho Trẻ nhỏ. 

Hạ viện đã phê chuẩn dự luật vào Ngày 1 Tháng 5 và Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu trong 
tuần này. Nếu được thông qua, dự luật sẽ được gửi đến Thống đốc Kate Brown để có chữ ký 
chấp thuận của bà. 

Dự luật là kết quả công việc của Ủy ban Lập pháp Chung về Thành công của Học sinh, được 
thành lập vào Tháng 1 Năm 2018 để phát triển một kế hoạch cải thiện các kết quả của học sinh. 
Ủy ban đã họp trong phiên họp năm 2018 và thực hiện một cuộc đi thăm viếng khắp tiểu bang 
vào mùa hè và mùa thu để gặp gỡ các học sinh, giáo viên, quản trị viên, nhân viên nhà trường, 
thành viên hội đồng sở học chánh, phụ huynh, lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan khác. 
Chuyến đi bao gồm một sự kiện Ngày 27 Tháng 9 tại Trường Trung Học Madison. (Sept. 27 event 
at Madison High School.) 

https://olis.leg.state.or.us/liz/2019R1/Measures/Overview/HB3427
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	Tiểu bang đang phê duyệt đầu tư 2 tỷ đô la vào các trường công lập

