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(Truy cập đường dẫn sau:  https://live.cicerodata.com/ để tìm tên và thông tin liên lạc của 
các dân biểu của quý vị.) 
 

(Ngày) 

 

(Tên của Quý Vị) 

(Địa Chỉ của Quý Vị) 

 

Kính gửi (tên của thượng nghị sĩ tiểu bang, dân biểu hoặc Thống Đốc Wolf): 

 

Khi quý vị đang làm việc về ngân sách tiểu bang năm 2020-2021, tôi yêu cầu quý vị cấp kinh 

phí cho giáo dục ở các mức ngân sách của năm 2019-2020 và cung cấp cho các học khu 

khoản tài trợ của liên bang theo Đạo Luật CARES.  

 

Tại Philadelphia, Học Khu đã chuyển từ vị trí ổn định về tài chính rất khó để đạt được sang 

tình trạng bất ổn nghiêm trọng với dự tính mất 60 triệu đô la doanh thu địa phương trong 

năm học này và thâm hụt 1 tỷ đô la trong 5 năm tiếp theo, do các hậu quả tàn phá kinh tế 

của COVID-19. Học sinh và thành phố của chúng ta đã trải qua một thập kỷ vừa qua với 

những hệ quả của việc cắt giảm kinh phí cho giáo dục công của tiểu bang.  Xin đừng đưa 

chúng tôi trở về thời kỳ lạc hậu. 

 

Khi quý vị cân nhắc các ưu tiên về ngân sách tiểu bang, xin đừng sử dụng chi phí dành cho 

các học sinh của chúng ta để cân đối ngân sách của tiểu bang. Tôi yêu cầu quý vị giữ các 

trường công tại Philadelphia nguyên vẹn bằng cách duy trì nguồn kinh phí tiểu bang ở các 

mức ngân sách của năm 2019-2020 và cho phép các học khu sử dụng nguồn kinh phí liên 

bang để giảm nhẹ các tổn thất doanh thu địa phương.   

 

Đây là khoản đầu tư quan trọng và vô giá cho học sinh hôm nay và cho các công dân và nhà 

lãnh đạo trong tương lai của Khối Thịnh Vượng Chung của chúng ta. Xin cảm ơn vì quý vị đã 

bảo vệ nền giáo dục công tại Pennsylvania.  

 

Kính thư, 

 

(Tên của Quý Vị) 

 

 

 

 


