Mong đợi mùa xuân
Xin chào và chào mừng đến những gì tôi hy vọng là cơn gió cuối cùng của mùa
đông. Năm học này chúng ta đã phải đối mặt với tuyết, băng, gió và lượng mưa
kỷ lục. Mùa đông làm cho chúng tôi mất chín ngày học. Tôi, là một người, đang
mong đợi mùa xuân.
Để thu lại phần lớn những ngày học bị mất, chúng tôi đã thực hiện một vài điều
chỉnh lịch trình. Những thay đổi cuối cùng đã được quyết định vào ngày 7
tháng 3 khi Ban Giáo Dục bỏ phiếu chấp thuận đổi ngày giáo viên lập kế hoạch
vào ngày 7 tháng Tư thành một ngày giảng dạy, và kéo dài năm học thêm một
ngày vào Thứ Năm, 15 tháng Sáu (thay đổi lịch này không ảnh hưởng đến các
ngày tốt nghiệp cho các học sinh tốt nghiệp).
Năm 2017 đã chứng tỏ có nhiều sự kiện quan trọng cho PPS, dưới đây là một số
điểm nổi bật
•

Ngày 28 Tháng Hai: Sau nhiều tháng thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng, Ban Quản Lý Giáo
Dục đã bỏ phiếu chấp thuận đề cử trái phiếu Y Tế, An Toàn và Hiện Đại Hoá (2017 Health, Safety
and Modernization bond) đến cuộc bầu cử Tháng Năm 2017;

•

Chúng tôi đã làm việc với các hiệu trưởng về cách bảo vệ các học sinh của chúng tôi nếu các
nhân viên liên bang tiếp cận trường học (how to protect our students should federal agents
approach a school), hoặc hoạt động thi hành luật di trú xảy ra trong cộng đồng,

•

Thứ sáu, Ngày 3 Tháng 3: Ban Giáo Dục đã thông báo quyết định chọn Tiến Sĩ Donyall Dickey là
ứng viên chung kết duy nhất để làm giám đốc sở học chánh kế tiếp của chúng tôi (to advance
Dr. Donyall Dickey as the sole finalist to serve as our next Superintendent).

Bộ Lập Pháp Oregon đã họp tại Salem từ đầu tháng Hai. Họ đang đối phó với một ngân sách thiếu hụt ước
lượng gần $1,7 tỷ. Còn quá sớm để biết chính xác ảnh hưởng của sự thiếu hụt quy mô này đối với các
trường học của chúng ta, nhưng chúng ta phải sẵn sàng để có những lựa chọn khó khăn. Các hiệu trưởng
sẽ xem xét tình trạng ngân sách mới nhất của chúng tôi trong hai tuần tới và sẽ được trình lên Ban Giáo
Dục vào Thứ Ba, 14 Tháng 3.
Chúng tôi cũng sẽ tham gia với các khu học chánh khác trong Oregon vào Thứ Hai 13 Tháng Ba tại Salem
để nói chuyện với các nhà lập pháp của chúng tôi về tầm quan trọng bảo vệ tài chính giáo dục công cộng.
Bộ Lập Pháp sẽ tổ chức buổi điều trần công khai đầu tiên về ngân sách giáo dục K-12 vào Thứ Năm, Ngày
16 Tháng Ba. Chúng tôi khuyến khích các gia đình PPS nói chuyện với các nhà lập pháp địa phương của
quý vị về mức độ quan trọng của ngân sách K-12 đối với các học sinh và cộng đồng của chúng ta.
Quá trình này rất linh động và phụ thuộc vào dự báo thu nhập của tiểu bang. Sau khi các khoản thuế được
tính toán đầy đủ - vào cuối tháng 5 - tiểu bang sẽ có một hình ảnh doanh thu rõ ràng hơn. Chúng tôi sẽ
thông báo cho quý vị khi chúng tôi phát triển ngân sách cho năm học 2017-18 dựa trên thông tin tốt nhất
có sẵn cho chúng tôi từ tiểu bang.
Bob

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

