
Phát Triển Lực Lượng Lao Động và Tăng Trưởng Kinh Tế
Bằng việc giáo dục tất cả trẻ em – trẻ từ những gia đình gặp khó khăn về kinh tế, trẻ từ 
các gia đình giàu có, trẻ bị khuyết tật và trẻ có �ềm năng học tập tuyệt vời – một nền giáo 
dục công từ Mẫu Giáo - Lớp 12 vững chắc giúp phát triển lực lượng lao động tại địa 
phương và trong khu vực, cần thiết để thu hút và duy trì các doanh nghiệp thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế.

Giảm Đói Nghèo
Giáo dục là cơ hội tốt nhất để phá vỡ vòng đói nghèo đang hoành hành tại nhiều khu vực 
trong cộng đồng Philadelphia. Nghiên cứu chứng minh rằng bằng tốt nghiệp trung học 
phổ thông là một yếu tố kích thích kinh tế. Những người tốt nghiệp trung học phổ thông 
kiếm được cũng như �êu nhiều �ền hơn, đóng góp vào sự thịnh vượng cá nhân và tăng 
trưởng kinh tế của Philadelphia.

Các Giá Trị Gia Đình Tốt Đẹp Hơn
Đối với nhiều người, ngôi nhà của họ là tài sản tài chính lớn nhất. Các trường công tốt có 
thể tác động �ch cực đến các giá trị gia đình.

Cho dù quý vị có con em theo học tại Học Khu Philadelphia hay không, tất cả 
chúng ta đều hưởng lợi từ các trường công tốt. Sau đây là các lợi ích đó:

Tại Sao Các Trường Công Tốt 
Quan Trọng với Tất Cả Mọi Người

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách vận động Harrisburg về #fundourschools, 
hãy truy cập philasd.org/fundourschools

Giáo dục là để cải thiện cuộc sống của mọi 
người và để biến cộng đồng và thế giới trở thành 
nơi tốt đẹp hơn so với những gì bạn đang thấy.

– Marian Wright Edelman


