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Bước tiến lịch sử đối với tài trợ giáo dục K-12 

Kính gửi cộng đồng PPS, 

Với tinh thần lạc quan và khích lệ tôi chia sẻ với quý vị thông tin về việc mà tôi tin rằng sẽ có tác 
động lâu dài đến tương lai của hệ thống trường học và khả năng phục vụ học sinh tốt hơn. Cơ 
quan Lập pháp Oregon đã phê duyệt và Thống đốc Kate Brown đã ký, Đạo luật Học sinh Thành 
công, một gói đầu tư dự kiến sẽ cung cấp cho các trường công lập trên toàn tiểu bang khoảng 1 
tỷ đô la tài trợ thêm mỗi năm. Đây là một chiến thắng to lớn và mang tính cách lịch sử cho giáo 
dục công cộng nói chung và cho Sở học chánh Portland nói riêng. Công việc của chúng tôi bắt 
đầu ngay bây giờ để lập ra một kế hoạch về cách chúng tôi sẽ sử dụng phần tiền bổ sung của 
mình, bắt đầu từ năm học 2020-21, theo những cách sẽ cải thiện trải nghiệm giáo dục cho tất cả 
những học sinh đa dạng của chúng tôi. 

Như nhiều quý vị đã biết, trong sáu tháng qua, chúng tôi đã phát triển một tầm nhìn mới và toàn 
diện cho PPS với mục tiêu bảo đảm các học sinh tốt nghiệp sẵn sàng phát đạt trong một xã hội 
toàn cầu thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp. Qua quá trình này, bao gồm các ý tưởng 
đóng góp từ hàng ngàn học sinh, gia đình, nhà giáo dục, thành viên cộng đồng và nhiều người 
khác, chúng tôi đã bắt đầu mơ ước lớn về tương lai của chúng tôi và tương lai của các học sinh. 
Với mức tài trợ mới này từ tiểu bang, tôi được khích lệ rằng chúng ta có thể sớm bắt đầu biến 
những giấc mơ đó thành hiện thực. 

Hãy tưởng tượng chúng ta có thể cung cấp các dịch vụ thấu đáo cho các học sinh trước khi 
chúng vào lớp mẫu giáo, chuẩn bị chúng 12 năm tiếp theo cho thành tích học tập. Hãy tưởng 
tượng những trẻ mầm non chuyển tiếp qua các lớp trong khi nhận được đúng mức hỗ trợ phù 
hợp với phong cách và khả năng học tập của chúng. Và hãy tưởng tượng những học sinh đó 
được tiếp cận với một chương trình nghệ thuật biểu diễn và thị giác đầy đủ và phong phú, đến 
các khóa học giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp, được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, và một 
chương trình giảng dạy cập nhật, vững mạnh.  

Đây là phương hướng chuyển đổi mà chúng tôi muốn dẫn dắt các trường học của chúng tôi và 
hành động của các nhà lập pháp để chấm dứt việc giảm đầu tư hàng thập kỷ vào giáo dục K-12 
sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của chúng tôi. Xin hãy cùng tôi cám ơn tất cả những người đã 
làm việc trong dự luật này và bảo đảm nó được thông qua. Một số quyết định có thể được gọi là 
thực sự có tính cách lịch sử. Đạo luật Học sinh Thành công là một trong số đó. 
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