Ngân Sách PPS: Chúng tôi muốn nghe ý kiến quý vị
Xin chào các gia đình và nhân viên PPS,
Chúng tôi muốn nghe ý kiến quý vị về ngân sách năm 2017-18 cho PPS! Hội Đồng Quản Trị Giáo
Dục Sở Học Chánh Portland đã sắp xếp ba buổi họp để lắng nghe ý kiến của quý vị về cách thức
chúng ta nên phân phối ngân quỹ trong năm tới.
Giám Đốc Tạm Thời Robert McKean trình bày ngân sách đề xuất cho Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục
vào ngày 4 tháng Tư. Ngân sách dựa trên giả định tiểu bang sẽ không cung cấp đủ tiền cho các
trường học K-12 để trang trải cho mức độ dịch vụ hiện tại của chúng tôi, do đó việc cắt giảm là
cần thiết. Theo đề xuất của giám đốc sở học chánh, văn phòng trung ương sẽ cắt giảm phần cao
hơn, với một số tiền đó được chuyển vào các chương trình giáo dục quan trọng, chẳng hạn như
đọc viết, giáo trình và sức khoẻ và an toàn. Nhưng cắt giảm cho các trường cũng là một phần
của ngân sách đề xuất.
Đây là lịch trình:
Ngày 11 tháng 4 - 6-9 giờ tối, Trường Trung Học Madison, 2735 NE 82. Ave., Portland, OR 97220.
Ngày 25 tháng 4 - 5-6 chiều, Trung Tâm Dịch Vụ Giáo Dục Blanchard, 501 N. Dixon St., Portland,
OR 97227
Ngày 9 tháng 5, Trung Tâm Dịch Vụ Giáo Dục Blanchard
Hội Đồng Quản Trị sẽ tổ chức một buổi làm việc ngân sách vào ngày 23 tháng 5, với sự chấp
thuận cuối cùng dự định vào tháng Sáu.
Và sau đây là một số chi tiết:
Ghi tên để phát biểu ý kiến: Quý vị có thể gọi điện thoại trước (503-916-3741) để có tên trong
danh sách phát biểu ý kiến hoặc ghi tên trong buổi họp.
Thời hạn: hai phút cho mỗi người.
Thông dịch viên: Có sẵn tại tất cả các phiên họp.
Chăm sóc trẻ em: Có sẵn vào phiên họp ngày 11 tháng 4, nhưng không có ở hai buổi họp khác.
Thức ăn: Không có thức ăn trong các buổi họp này.
Phái biểu ý kiến qua email: Cho những người không thể tham dự các buổi học, hãy gửi đến
schoolboard@pps.net
Chúng tôi mong được gặp quý vị và nghe ý kiến của quý vị.
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