
Xin chào quý vị, 
 
 
Hôm nay, Ủy ban Giáo dục đã công bố 3 người vào vòng chung kết đang được cân nhắc để 
phục vụ với tư cách là Giám đốc tiếp theo của Học khu Philadelphia. Đó là:  
 
 

• John L. Davis Jr., Hiệu trưởng, Baltimore City Public Schools  
• Krish Mohip, Phó Giám đốc Giáo dục, Ủy ban Giáo dục Tiểu bang Illinois 

• Tony B. Watlington Sr., Ed.D., Giám đốc, Rowan-Salisbury Schools  

 
 
Quý vị có thể đọc tiểu sử đầy đủ của họ tại philasd.org/schoolboard/search.  
 
 
Như đã chia sẻ hôm qua, từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 - Thứ tƯ, ngày 16 tháng 3, mỗi người lọt 
vào vòng chung kết sẽ dành một ngày tại Philadelphia để tham gia các cuộc họp và sự kiện 
công khai với các bên liên quan quan trọng của cộng đồng, bao gồm các cuộc gặp trực tiếp và 
phát trực tiếp với học sinh, giáo viên, hiệu trưởng, phụ huynh và người giám hộ. Tôi mời quý 
vị truy cập philasd.org/schoolboard/search để xem toàn bộ lịch trình.  
  
Chuyến thăm của mỗi người lọt vào vòng chung kết sẽ đem đến một buổi Town Hall (nói 
chuyện trước công chúng) riêng lẻ từ 6-7 giờ tối tại trụ sở North Broad Street của Học khu, do 
phóng viên Cherri Gregg của WHYY điều tiết. Để đảm bảo khả năng tiếp cận, các buổi Town 
Hall sẽ được phát trực tiếp qua Facebook và trang web của Học khu, và các dịch vụ thông dịch 
ngôn ngữ sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Ngoài ra sẽ có một thông dịch viên ASL. Là một 
phần trong cam kết của Hội đồng nhằm đảm bảo rằng cả người tham dự ảo và trực tiếp đều có 
trải nghiệm có ý nghĩa tại Town Hall, tất cả những người tham dự sẽ có cơ hội đề xuất một câu 
hỏi cho những người vào vòng chung kết. Theo hướng dẫn COVID-19 cập nhật của Học khu 
Philadelphia, khẩu trang là tùy chọn và không bắt buộc. Đăng ký là bắt buộc để có mặt trực tiếp 
và chỗ ngồi theo nguyên tắc người đến trước, phục vụ trước. Không cần đăng ký để xem các 
Town Hall trực tuyến.  
  
Tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia trực tiếp với chúng tôi vào tuần tới.  
 
 
 
Thân mến,  
 
 
Leticia Egea-Hinton 
Phó Chủ tịch 
Hội đồng Giáo dục 
Học Khu Philadelphia 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_XsRIO9bGsfYWpO7148lXWIKcSeCnioD3ACTRv_YDWyvVOA/viewform?usp=sf_link

