
Cuộc Khủng Hoảng Ở Phía Trước
Suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 đang tác động rất lớn đến Học Khu Philadelphia (SDP). Trong năm học 
�ếp theo, Học Khu dự �nh sẽ thiếu hụt kinh phí 38 triệu đô la, và khoản thiếu hụt này sẽ tăng lên 1 tỷ đô la 
trong 5 năm tới trừ khi Khối Thịnh Vượng Chung thực hiện những hành động cụ thể. Cuộc khủng hoảng tài 
chính hiện này có thể cũng nghiêm trọng như những gì chúng ta đã trải qua 10 năm trước khi �ểu bang cắt 
giảm kinh phí 300 triệu đô la cho SDP dẫn đến việc sa thải hàng loạt nhân viên, giảm hỗ trợ cho các trường 
học, giảm đáng kể việc bảo trì và cải tạo các trường học, và còn nhiều hơn nữa. Nếu các nhà lập pháp �ểu bang 
cắt giảm kinh phí cho giáo dục một lần nữa, điều này có khả năng xóa sạch những �ến triển mà chúng ta đã 
cùng nhau đạt được trong hơn bảy năm qua.

Để tránh bị cắt giảm mạnh nguồn ngân sách và �ếp tục 
cung cấp các chương trình và hỗ trợ học thuật mà học sinh 
của chúng ta cần và xứng đáng được hưởng, chúng ta cần 
Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania thực hiện hai điều sau:

Giữ nguồn kinh phí cho giáo dục công ở các 
mức hiện tại của năm 2019-2020. 
Học Khu Của Chúng Ta nhận 51% nguồn kinh phí từ �ểu 
bang. Việc cắt giảm mạnh ngân sách từ nguồn tài trợ chính 
của chúng ta sẽ gây những tác động xấu đến học sinh và các 
trường học của chúng ta. Không để �ểu bang sử dụng chi phí 
dành cho các học sinh của chúng ta để cân đối nguồn ngân 
sách cho năm tới. 

Yêu Cầu Số 1: Không cắt giảm kinh phí cho giáo dục 
công cho năm học 2020-2021. Duy trì kinh phí ở các mức 
của năm 2019-2020. 

Cấp cho chúng tôi tất cả các khoản tài trợ cứu 
trợ liên bang của chúng tôi. 
Quốc Hội đã dành ra các khoản quỹ cứu trợ khẩn cấp trị giá 
13.2 tỷ đô la để giải quyết các tác động của COVID-19 lên 
các trường công từ Mẫu Giáo - Lớp 12 trên toàn quốc. SDP 
cần nhận được khoảng 116 triệu đô la từ các quỹ này. 

Yêu Cầu Số 2: Cấp cho Học Khu Philadelphia tất cả các 
nguồn quỹ cứu trợ liên bang được phân bổ. Không sử dụng 
chúng để giải quyết các nghĩa vụ khác của �ểu bang hay bù 
đắp kinh phí khác ngoài việc tài trợ cho các trường học và 
học sinh của chúng tôi.

Tờ Thông Tin Kêu Gọi Hành Động

Cách Quý Vị Có Thể 
Hành Động!
Bắt đầu từ ngày 21 tháng 5, mọi ngày Thứ Năm 
sẽ là Ngày Vận Động Giáo Dục Công tại 
Philadelphia. Hãy để Harrisburgh lắng nghe �ếng 
nói của chúng ta vào mỗi Thứ Năm cho đến khi 
ngân sách �ểu bang được thông qua. 

Gọi điện hay gửi email cho thượng nghị sĩ 
�ểu bang, dân biểu tại �ểu bang của quý vị và 
Thống Đốc Wolf để cho họ biết rằng quý vị đang 
trông cậy vào họ để có được Fund Our Schools 
(Kinh Phí Cho Các Trường Học Của Chúng Ta)! 

Tham gia vào các chiến dịch trên 
mạng xã hội của chúng tôi 
sử dụng #fundourschools để yêu cầu các viên 
chức được bầu của chúng ta tại Harrisburg tham 
gia Fund Our Schools!

Truy cập philasd.org/fundourschools 
để biết thông �n liên lạc của tất cả các viên chức 
�ểu bang được bầu, các bản ghi và thư mẫu, cũng 
như thông �n chi �ết hơn về cách vận động tại 
Harrisburgh cho Fund Our Schools!

Để BIếT THÊM THÔNG TIN, HÃY TRUY CậP philasd.org/fundourschools

Những Điều Chúng Ta Đang Cần 
từ  Các Nhà Lập Pháp Tiểu Bang


