
 

Chúng Ta Đang Ở Đâu? 

Trong khi Sở Giáo Dục Philadelphia đang đạt được những bước tiến trong các lĩnh vực như tăng số lượng 

trường có thành tích cao, giảm số trường có thành tích thấp và tăng tỷ lệ tốt nghiệp trong vòng 4 năm, thì 

chúng ta còn nhiều điều phải hoàn thành. Học sinh Philadelphia tiếp tục gặp khó khăn trong học tập và có 

thành tích thấp so với các học sinh đồng trang lứa ở các thành phố khác. Hội Đồng Giáo Dục muốn thay đổi 

điều này và tập trung vào việc làm tăng thành tích của học sinh và đảm bảo cho học sinh được trao quyền để 

phát triển, thành công và dẫn đầu trong một xã hội toàn cầu. 
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BƯỚC TIẾP THEO CỦA CHÚNG TÔI  

Hội Đồng Giáo Dục đã giới thiệu những Mục 

Tiêu và Biện Pháp Hỗ Trợ này vào tháng 6 năm 

2020 và có kế hoạch chia sẻ thêm thông tin với 

các cộng đồng trường học của chúng tôi trong 

suốt mùa thu thông qua hội thảo trên web, 

phương tiện truyền thông xã hội, thư từ, trang 

web của chúng tôi và tất nhiên, tại các cuộc 

họp của chúng tôi, nơi chúng tôi mong đón 

nhận ý kiến phản hồi và thắc mắc của cộng 

đồng. Hội đồng có kế hoạch bỏ phiếu thông qua 

các Mục Tiêu và Biện Pháp Hỗ Trợ mới tại 

cuộc họp hành động vào tháng 12 và mong 

muốn Sở Giáo Dục thực hiện chúng bắt đầu vào 

tháng Giêng năm 2021. 

Hội Đồng Giáo Dục yêu cầu tất cả mọi người 

trong cộng đồng trường học của chúng ta cùng 

nhau tham gia để hỗ trợ công tác quan trọng 

này. 
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CHÚNG TA MUỐN ĐI ĐÂU 

Hội Đồng Giáo Dục cho rằng giáo dục phải công 

bằng, đặc biệt là ở một thành phố có tỷ lệ đói 

nghèo cao và trong một sở giáo dục mà đa số là 

học sinh da màu và học sinh có nhu cầu đặc biệt. 

Công bằng giáo dục có nghĩa là cung cấp cho mỗi 

học sinh những gì chúng cần để phát huy hết tiềm 

năng của mình. 

Để đạt được mục tiêu này, Hội Đồng Giáo Dục sẽ 

tập trung các biện pháp ưu tiên của mình vào việc 

học tập của học sinh và đảm bảo rằng mỗi em đều 

có các nguồn lực cần thiết để phát triển bằng cách: 

• thiết lập các mục tiêu thành tích dài 

hạn, cụ thể cho học sinh;  

• thiết lập "biện pháp hỗ trợ" phi học 

thuật  

- các điều kiện cần thiết để học sinh đạt 

được;  

• quy trách nhiệm cho Sở Giáo Dục và 

bản thân chúng tôi về việc đạt được các 

mục tiêu và biện pháp hỗ trợ. 

 



 

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI 

Các mục tiêu được ghi dưới đây là những tiêu chuẩn mà chúng ta phải đạt được để đảm bảo cho học sinh 

đang có được những phương tiện học tập và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21. 

 

  TẬP ĐỌC   TOÁN    ĐẠI HỌC & NGÀNH NGHỀ  
 

Tầm Nhìn: Mọi học sinh đều 

đọc đúng và cao hơn trình độ 

môn tập đọc của cấp lớp mình.  

Trình Bày: Đọc là một kỹ năng 

nền tảng để thành công ở trường 

học, đại học, nơi làm việc và 

cuộc sống. 

 

Tầm Nhìn: Mọi học sinh đều thành 

tựu đúng hoặc cao hơn trình độ môn 

Toán của cấp lớp mình. 
 

Trình Bày: Học sinh cần có nền 

tảng vững chắc về toán học để tiếp 

cận các trình độ học tập cao hơn ở 

các lớp trung học cơ sở lẫn trung 

học phổ thông và để thành công 

trong các ngành nghề đa dạng. 

Tầm Nhìn: Mọi học sinh tốt 

nghiệp đều sẵn sàng vào đại học 

và ngành nghề.  

Trình Bày: Mỗi học sinh cần 

phải có kiến thức học tập chính 

và cơ hội trải nghiệm sẽ chuẩn bị 

cho các em thành công sau trung 

học. 

 
 

 

BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CỦA CHÚNG TÔI  

Thành tích của học sinh sẽ không có được nếu không cung cấp cho chúng những 

điều kiện cần thiết để đạt được.  
 

Các biện pháp hỗ trợ được ghi dưới đây là những điều kiện không thể thỏa 

thuận và phải hiện hữu trong trường học để đạt được mục tiêu của chúng 

tôi:  
 

Mỗi trường học sẽ là một nơi an toàn, chào đón và lành mạnh  

là nơi mà học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng ta muốn đến và học tập  

mỗi ngày. Điều này có nghĩa là các trường học của chúng ta sẽ: 

• Môi trường an toàn và sạch sẽ; và 

• Môi trường giúp cho học sinh tiếp cận với các hỗ trợ mạnh mẽ về xã hội, tình cảm và sức khỏe tâm thần. 
 

Mỗi học sinh sẽ có một nền giáo dục toàn diện với các cơ hội ngoại khóa về 

nghệ thuật và thể thao được kết hợp với trải nghiệm ở trường. 
 

Mọi phụ huynh và người giám hộ sẽ được hoan nghênh và khuyến khích trở 

thành đối tác trong cộng đồng trường học của con em họ. 
 

Sở Giáo Dục sẽ làm việc để loại bỏ các hành vi phân biệt chủng tộc nào làm 

cản trở thành tựu của học sinh. 
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