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Thân Gởi Phụ Huynh Và Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Tôi viết thơ này để chia sẻ những thông tin mới về công tác cải thiện các trường của chúng tôi.   

Kể từ khi các trường học của chúng tôi đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch COVID-19, Sở Giáo Dục đã 

tăng tốc độ cải tiến các trường sở. Chúng tôi đã đầu tư gần 264 triệu đô la vào việc cải tiến trên 61 trường, bao 

gồm: 

• 61 dự án xây dựng cơ sở như thay thế mái nhà, thay thế / sửa chữa lò hơi, HVAC và nâng cấp hệ thống 

điện, và cải tạo nhà vệ sinh. 

• Tân trang 147 lớp học tại 11 trường để hỗ trợ cho các nỗ lực dạy đọc viết của chúng tôi. 

• 24 dự án sơn và thạch cao, nâng tổng số trường đạt được giấy chứng nhận An Toàn Không Nhiểm Chất 

Chì của chúng tôi lên 110 trường. 

• Đánh giá hệ thống thông gió và sửa chữa cửa sổ. 

• Loại bỏ hơn 250.000 feet vật liệu có chứa chất amiăng như gạch lát sàn và chất cách nhiệt đường ống 
 

Thông tin chi tiết hơn cho từng dự án có sẵn trên trang web Chương Trình Xây Dựng ở đây here. Trang web sẽ 

được cập nhật thường xuyên khi những dự án này kết thúc và các dự án mới được lên lịch. 

Chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm. Việc bắt đầu năm học mới với tất cả học sinh tham gia học tập bằng kỹ 

thuật số từ xa trong suốt học kỳ 1 (đến ngày 17 tháng 11) sẽ cho phép chúng tôi mở rộng hơn các nỗ lực làm 

giảm thiểu và khắc phục chất amiăng ở 28 trường. Chúng tôi chọn các dự án này vì chúng có thể được hoàn tất 

trước ngày 17 tháng 10. Sau đó cho phép các ngôi trường được dọn dẹp và sẵn sàng cho việc học trực tiếp vào 

ngày 17 tháng 11, nếu cần. 

Chúng tôi vẫn cam kết với công tác của chúng tôi là cung cấp những ngôi trường an toàn và chào đón mà các học 

sinh và nhân viên của chúng tôi xứng đáng được có. Trong trường hợp việc học tập bằng kỹ thuật số vẫn tiếp tục 

sau học kỳ 1, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh nỗ lực cải tiến của mình nếu ngân sách cho phép. Xin nhắc lại, 

tiếng nói của bạn rất quan trọng khi nói đến việc ủng hộ tài trợ mà Sở Giáo Dục của chúng tôi rất cần. Bạn có thể 

truy cập: philasd.org/fundourschools để tìm tài liệu và tìm hiểu thêm về cách thức mà bạn có thể giúp đỡ. 
 

Cám ơn bạn đã tiếp tục hợp tác và hỗ trợ trong khi chúng ta cùng nhau làm việc để chuẩn bị cho một năm học an 

toàn và thành công! 
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