
Một trong những cam kết của chúng tôi là biến mọi trường học trở thành một môi trường lành
mạnh và thân thiện cho việc dạy và học. Vào năm 2020, chúng tôi đã đầu tư hơn 250 triệu
đô  để xúc tiến nỗ lực cải thiện các ngôi trường của mình. Dưới đây là một số thành tích nổi
bật của chúng tôi trong năm nay:

Cải Thiện Môi Trường

Thêm 28 trường được chứng nhận là an toàn về chất chì. Tổng số trường học an toàn
về chất chì là 100 trường.
Đã hoàn thành các dự án dẹp bỏ, khắc phục hoặc sửa chữa chất amiăng tại 183 trường
học.

Dời hơn 229.000 feet vuông (năm mẫu) và 77.000 feet (14 dặm) vật liệu chứa
chất amiăng như nguyên liệu cách nhiệt đường ống và gạch lót sàn nhà của các
trường.



Hoàn tất 100% ventilation assessments (đánh giá hệ thống thông gió) ban đầu tại
các trường.

Báo cáo đánh giá ban đầu được đăng ở đây here. 
Tất cả trừ 66 trường học đều có hệ thống thông gió hoạt động hoàn toàn, không
cần sửa chữa.
Sau khi hoàn thành việc cân bằng, dẹp bỏ hoặc sửa chữa ở 66 trường còn lại,
các báo cáo tiếp theo sẽ được đăng tại đây here.

Xây Dựng Trường Học Mới, Mở Rộng, Và Tân Trang Trường
Học Hiện Có

Xây dựng trên 3 ngôi trường mới và mở rộng 3 trường học.
Đã hoàn thành các dự án lớn như phòng thí nghiệm khoa học và vi tính mới, cải tạo
nhà vệ sinh, lắp đặt tủ khóa, nâng cấp hệ thống cơ khí tại 11 trường học.
Tổng số 15 tòa nhà mới hoặc đã được cải tạo hoàn toàn kể từ năm 2015

https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT


Hiện Đại Hóa Các Lớp Học Mầm Non

Hiện đại hóa tất cả các phòng học mầm non ở 11 trường học. Tổng số các phòng được
hiện đại hóa cho đến nay: 510 phòng học trên 39 trường học.

Thông tin chi tiết hơn về các dự án cải thiện cơ sở vật chất của chúng tôi có trên trang web
của Chương Trình Xây Dựng tại đây here. Trang web sẽ được cập nhật thường xuyên khi
các dự án kết thúc và các dự án mới được lên lịch. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về những
chiến lược hướng dẫn cho công tác của chúng tôi bằng cách đọc Operations Strategic
Plan (Kế Hoạch Điều Hành Chiến Lược)

Chúng tôi hài lòng với tiến độ của năm nay, nhưng thừa nhận rằng còn nhiều việc phải làm.
Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp các tòa nhà an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh và
nhân viên.

Cảm ơn bạn đã là một phần của tiến trình này!

https://www.philasd.org/capitalprograms/construction-projects/
https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf
https://www.philasd.org/facilities/wp-content/uploads/sites/71/2020/08/SDP_Operations-Department-Strategic-Plan_2020.05.13_Final.pdf



