
Trái phiếu Sở Học chánh Portland năm 2020
Hơn bao giờ hết, trẻ em Portland đang cần sự hỗ trợ của chúng ta.

Tháng 11 năm nay, chúng ta có cơ hội đầu tư vào tương lai của thành phố và bỏ phiếu THUẬN để hiện đại 
hóa Sở Học chánh Portland nhằm giúp học sinh có thể an toàn học tập, tăng trưởng và phát triển.

Trái phiếu này sẽ tiếp nối mức thuế hiện tại, thực hiện khoản đầu tư mang tính lịch sử vào những 
học sinh thiếu thốn nhất của chúng ta, hiện đại hóa các công cụ giáo dục đã lỗi thời hàng thập kỷ 

và giải quyết các hệ thống tòa nhà, an toàn và sức khỏe khẩn cấp nhất trong toàn học khu.

Tân trang Ít khi cử tri có cơ hội đầu tư 1,2 tỷ đô la vào trường học của chúng tôi mà không 
phải tăng mức thuế, nhưng chúng tôi có thể làm được điều đó! Đề xuất Trái phiếu 
năm 2020 chỉ cần tiếp nối với mức thuế hiện tại mà bạn đang phải trả. Trái phiếu này 
cho chúng tôi cơ hội tiếp tục tân trang các tòa nhà trường học cũ kỹ với các cải tiến 
về sức khỏe, an toàn và tòa nhà cơ bản.

• Sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị dột
• Lắp đặt hệ thống sưởi ấm, thông gió, 

điều hòa không khí (HVAC) mới

• Đầu tư nâng cấp hệ thống an ninh
• Trang bị thêm thiết bị địa chấn

Hiện đại hóa Chúng ta phải hiện đại hóa cả trường học nơi con em chúng ta học tập, cũng như 
các công cụ và tài liệu giảng dạy.

• Thay thế sách giáo khoa và công nghệ lạc hậu bằng các tài liệu và thiết bị hiện 
đại, cập nhật

• Hoàn thành Trường Trung học Phổ thông Bách khoa Benson
• Thiết kế và hoàn thành công việc tiền thi công để hiện đại hóa các Trường Trung 

học Phổ thông Cleveland và Wilson
• Xây dựng một trung tâm học tập với Nhiều Lộ trình Tốt nghiệp tại Trường Trung 

học Phổ thông Benson

Đầu tư Đã đến lúc chúng ta cần đầu tư vào học sinh, gia đình và cộng đồng đã và đang chịu 
nhiều thiếu thốn từ lâu. Trái phiếu này tập trung vào bình đẳng chủng tộc, công bằng 
xã hội và quyền tiếp cận cho tất cả mọi người.

• Xây dựng Trường Trung học Phổ thông Jefferson mới/hiện đại hóa
• Tài trợ thành lập Trung tâm dành cho Học sinh Da đen Xuất sắc, bao gồm các 

khoản đầu tư tập trung vào các trường lân cận phía Bắc và Đông Bắc Portland
• Loại bỏ các rào cản hữu hình cho khả năng tiếp cận ở tất cả các trường học trên 

toàn học khu cũng như tăng tài trợ cho giáo dục đặc biệt

Duy trì Thuế suất Hiện hành
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Tiền sẽ đi đâu?

Trách nhiệm giải trình & Tính minh bạch
Trách nhiệm giải trình, giám sát và tính minh bạch của các quỹ trái phiếu sẽ được thực hiện bởi ủy ban giám sát 
công dân, Ủy ban Giải trình Trái phiếu, kiểm toán hiệu suất độc lập của các dự án và chi tiêu, và Ủy ban Kiểm 
toán PPS.

*Tất cả dự án trái phiếu được đề xuất bao gồm 10% dự phòng (ngoại trừ chương trình giảng dạy và công nghệ) 
và 6% chi phí thiết kế và quản lý.

 Cải tiến Giáo dục & Khả năng tiếp cận Hiện đại hóa & Tái thiết

Dự án Sức khỏe & An toàn

 248,6 Triệu đô la
Giáo trình
Công nghệ
Đầu tư cho Giáo dục Đặc biệt 
Khả năng tiếp cận ADA

56,9 Triệu 
136,6 Triệu 
15,6 Triệu 
39,4 Triệu

Trường Trung học Phổ thông 
Jefferson: 
hiện đại hóa
Trung tâm dành cho Học sinh 
Da đen Xuất sắc: 
quy hoạch, thiết kế, xây dựng 
theo từng giai đoạn
Trường Trung học Phổ thông 
Cleveland/Wilson: 
quy hoạch, thiết kế, tiền xây dựng
Trường Trung học Phổ thông 
Bách khoa Benson: 
hoàn thành
Nhiều Lộ trình Tốt nghiệp: 
xây dựng cơ sở
Năng lực/Tuyển sinh/Thiết kế

745,1 Triệu đô la

Mái nhà 
Cơ khí
An ninh 
Địa chấn

76,6 Triệu 
87,4 Triệu 
30,1 Triệu 

20 Triệu

214,3 Triệu đô la

362,6 Triệu

46,6 Triệ

69,9 Triệ

177,2 Triệu

74,6 Triệ

13,9 Triệ


