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PPS: Kế hoạch của Quỹ Tài khoản Đầu tư cho Học 
sinh  

Kính gửi các gia đình và nhân viên PPS, 
 
Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng để phát triển đơn xin quỹ tài trợ Tài khoản Đầu tư Học 
sinh (SIA). Như quý vị đã biết, quỹ SIA là một phần của Đạo luật Thành công Học sinh đã được cơ 
quan lập pháp Oregon thông qua vào năm ngoái. Quỹ tài trợ SIA nhằm giải quyết các nhu cầu về 
sức khỏe tâm thần hoặc hành vi của học sinh, và tăng thành tích học tập cho các học sinh, bao 
gồm cả các học sinh thiếu được phục vụ chu đáo trong quá trình lịch sử. Phân bổ tài trợ SIA của 
Sở Học Chánh Portland trong năm học 2020-21 sẽ vào khoảng $39 triệu đô la.  
 
Chúng tôi đã dành vài tháng qua tham gia với các cộng đồng trường học, quản trị viên và nhà 
giáo dục, Hội đồng Giáo dục và các đối tác cộng đồng và các bên liên quan. Được hướng dẫn bởi 
những gì chúng tôi nghe được từ quý vị và phù hợp với tầm nhìn của sở học chánh, cơ cấu công 
bằng chủng tộc và công lý xã hội và kế hoạch chiến lược PPS, chúng tôi đã quyết định về các lĩnh 
vực chính mà chúng tôi dự định phân bổ quỹ SIA để cung cấp các khoản đầu tư khác biệt vững 
mạnh vào các trường có nhu cầu cao nhất, cũng như các khoản đầu tư bổ sung nhằm tiếp cận và 
hỗ trợ các học sinh ở mọi trường trong sở học chánh.  
 
Dưới đây là một số điểm nổi bật trong kế hoạch SIA của chúng tôi: 
 

• Tỷ lệ học sinh - giáo viên tối ưu hơn (K-12): Điều này bao gồm bổ sung thêm các giáo 
viên lớp học, giáo viên cố vấn và nhân viên xã hội để tăng khả năng của các trường học 
cung cấp thêm nhiều hỗ trợ học tập và cảm xúc xã hội cá nhân khác biệt cho học sinh. 

• Tiếp cận công bằng hơn với giáo dục nghệ thuật, đặc biệt là trong các cộng đồng 
trường học thiếu được phục vụ chu đáo trong quá trình lịch sử:  Điều này bao gồm việc 
tăng thêm nhân viên để hỗ trợ các cấp tiểu học và trung học ở các khu vực trường 
Jefferson, Madison và Roosevelt, một giáo viên nghệ thuật thị giác và biểu diễn với 
nhiệm vụ đặc biệt (TOSA) để hỗ trợ phát triển và thực hiện Kế hoạch Giáo dục Nghệ 
thuật Tổng Thể và ngân quỹ để mua các công cụ và tài liệu.  

• Tài liệu giảng dạy & phát triển chuyên môn cho các nhà giáo dục: Chúng tôi sẽ mua và 
thực hiện các tài liệu giảng dạy mới, chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực giáo dục, bắt 
đầu áp dụng chương trình giảng dạy tiếng Anh/ELD mới và phát triển Chương trình 
Giảng dạy Bảo đảm và Khả thi cho Giáo dục Thể chất và Sức khỏe.  

• Tăng cường hỗ trợ học tập và can thiệp có mục tiêu cho các học sinh dễ bị tổn thương 
nhất và thiếu được phục vụ chu đáo trong lịch sử: Điều này bao gồm tuyển dụng thêm 
các giáo viên và chuyên gia giảng dạy tại các trường trọng điểm, mở rộng tiếp cận giáo 
dục sớm và hỗ trợ chương trình giảng dạy cụ văn hóa đặc trưng cho các học sinh người 
Mỹ bản xứ. 

• Mở thêm các khóa học tự chọn tại các trường trung cấp và K-8: Bổ sung thêm các nhân 
viên để hỗ trợ các khóa học tự chọn nghệ thuật thị giác và biểu diễn, và hỗ trợ công 
nghệ để bắt đầu thực hiện chương trình thiết bị 1:1 ở bốn trường đổi mới của Verizon.  

• Tăng cường hỗ trợ về cảm xúc xã hội, sức khỏe tinh thần và hành vi trên toàn sở học 
chánh: Chúng tôi sẽ cải thiện tỷ lệ giáo viên cố vấn - học sinh tại tất cả các trường trung 
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học và tất cả các trường trọng điểm K-5 và K-8, tăng số lượng nhân viên xã hội hỗ trợ 
các trường trung học, bao gồm sự gia tăng nhân viên sức khỏe tâm thần trên các trường 
K-5/K-8 và các trường Multiple Pathways to Graduation, thêm các nhà tâm lý học để hỗ 
trợ quản lý trường hợp, tăng hợp đồng với các tổ chức đặc thù về văn hóa để cung cấp 
hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và hành vi, và thêm các nhần viên Restorative Justice và 
Title IX. 

• Hỗ trợ học sinh và gia đình văn hóa đặc trưng và mở rộng các quan hệ đối tác cộng 
đồng: Chúng tôi sẽ mở rộng các nguồn lực tham gia học sinh và gia đình văn hóa đặc 
trưng, cung cấp thêm các dịch vụ bao quanh ở trường trung học, cung cấp thêm các cơ 
hội cố vấn và lãnh đạo học sinh và mở rộng các hoạt động phong phú văn hoá đặc 
trưng.   

 
Đây là công việc quan trọng, vì điều quan trọng là chúng tôi tối đa hóa mỗi đồng tiền theo những 
cách tốt nhất để hỗ trợ các học sinh trên toàn sở học chánh. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết 
trong những ngày và tuần sắp tới, khi đơn chính thức của chúng tôi sẽ được trình lên Hội đồng 
Quản trị vào cuối tháng. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn thực hiện các chương trình, và sáng 
kiến mới và mở rộng này cho các học sinh trên toàn sở học chánh.  
 
Trân trọng, 
 
Guadalupe Guerrero 
Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh  
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