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Tìm Hiểu Quy Trình Lập 
Kế Hoạch Cơ Sở Vật Chất 
 
Sở Giáo Dục Philadelphia đã công bố việc khởi động Quy Trình Lập 
Kế Hoạch Cơ Sở Vật Chất (FPP), đánh dấu một bước quan trọng trong 
việc hiện thực hóa tầm nhìn của mình để tất cả trẻ em được tiếp cận với 
một trường học tốt. Các tòa nhà của trường học đóng một vai trò quan 

trọng trong việc hỗ trợ thành tích của học sinh, vì vậy chúng ta phải lập 
kế hoạch chu đáo và chủ động không chỉ cho các trường sở mới mà còn 
phải thực hiện các trường sở hiện có của chúng ta để học sinh có thể 
tiếp cận với môi trường học tập khơi dậy sự sáng tạo, hỗ trợ các chương 
trình học tập và đáp ứng nhu cầu học tập của thế kỷ 21. 

 
Quá trình bắt đầu với việc đánh giá chi tiết ở cấp trường, do các chuyên 

gia trong ngành dẫn đầu, cùng nhau cung cấp một cái nhìn chiến lược, 
toàn hệ thống về các chương trình và tòa nhà hiện có của chúng tôi, 

cũng như dự kiến số học sinh và cộng đồng trên toàn thành phố của 
chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào trong những năm tới. Trong Kế 
Hoạch Tổng Thể Về Cơ Sở Vật Chất dài hạn của Sở Giáo Dục, dữ liệu 
này được sử dụng để xác định những trở ngại cụ thể mà các trường học 
của chúng ta đang phải đối mặt hoặc dự kiến sẽ đối mặt trong những 
năm tới và cung cấp thông tin cho các kiến nghị để giải quyết những trở 
ngại này. 

Dòng Thời Gian 

Cuối Tháng 4, 2022 
Công Bố Dữ Liệu Cơ Sở Vật Chất & Ra Mắt 
Trang Web Tương Tác 

Tháng 5, 2022 

Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng  

Tháng 6, 2022 

Những Ý Kiến Của Cộng Đồng và Bước Kế 
Tiếp  

Tháng 9, 2022 

Công Bố Dự Báo Tuyển Sinh Của Sở Giáo 
Dục  

Tháng 10 – Tháng 12, 2022 

Cuộc Họp Của Trường  

Tháng Giêng 2023 

Những Ý Kiến Của Cộng Đồng và Bước Kế 
Tiếp  

Tháng 4, 2023 

Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng  

Tháng 5, 2023 

Kế Hoạch Tổng Thể Về Cơ Sở Vật Chất được 
trình bày cho Hội Đồng Giáo Dục

 
Thu hút phụ huynh và người giám hộ, nhân viên, học sinh và các bên liên quan khác của Sở Giáo Dục là một phần 
quan trọng của quá trình và sẽ tạo cơ hội để tiếng nói của họ được lắng nghe và xem xét. Những kiến nghị cuối cùng 
sẽ cân bằng lợi ích của từng cộng đồng trường học với trách nhiệm bao trùm của Sở Giáo Dục là sử dụng những 
nguồn lực hữu hạn của mình để thực hiện những gì tốt nhất cho tất cả học sinh. 

Hãy truy cập trang: philasd.org/facilitiesplanning để biết thêm những thông tin mới nhất về FPP. 


