
  

 

 

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, HÃY TRUY CẬP philasd.org/fundourschools 

Bảng Thông Tin Kêu Gọi Hành Động 

Những Điều Chúng Ta Cần 
từ Các Nhà Lập Pháp Tiểu 
Bang Ngay Bây Giờ 
Để giúp Học Khu duy trì hoạt động của các trường 
học và mua đồ dùng cần thiết hỗ trợ cho sự an toàn 
và sức khỏe của toàn bộ cộng đồng trong Học Khu, 
chúng ta cần Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua Đạo 
Luật HEROES.

Duy Trì Sức Khỏe, Sự An Toàn và Tinh Thần 
Sẵn Sàng Học Tập của Học Sinh và Nhân Viên. 
Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến ngân sách 
của Học Khu. Thượng Viện Hoa Kỳ đang xem xét ban 
hành điều luật cung cấp cứu trợ thực sự cần thiết và 
đảm bảo có sẵn kinh phí hỗ trợ thực hiện hướng dẫn về 
giãn cách xã hội và đảm bảo sức khỏe trong khi cung 
cấp trải nghiệm giáo dục nghiêm ngặt cho học sinh.

Đề Nghị: Thông qua Đạo Luật HEROES.  
Cung cấp cho các trường học trên cả nước 
60 tỷ đô la để học sinh và nhân viên luôn khỏe 
mạnh, an toàn và sẵn sàng tiếp tục học tập.

Cách Quý Vị Có Thể Hành Động! 
Bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, mỗi ngày Thứ Năm 
là Ngày Vận Động Giáo Dục Công Cộng tại 
Philadelphia. Hãy cùng góp phần giúp tiếng nói 
của chúng ta được lắng nghe tại Washington D.C. 
mỗi Thứ Năm cho đến khi Đạo Luật HEROES 
được thông qua. 

Hãy gọi điện và gửi email cho Thượng Nghị 
Sĩ Toomey và Thượng Nghị Sĩ Casey để cho họ 
biết là quý vị tin tưởng họ với Fund Our Schools! 

Tham gia chiến dịch truyền thông trên 
mạng xã hội của chúng tôi bằng cách sử dụng 
#fundourschools để yêu cầu các Thượng Nghị Sĩ 
Hoa Kỳ tại Washington D.C. về Fund Our Schools! 

Truy cập philasd.org/fundourschools để 
biết thông tin liên lạc của tất cả các viên chức tiểu 
bang được bầu, các kịch bản và lá thư mẫu, cũng 
như các thông tin chi tiết bổ sung về cách vận 
động tại Harrisburg cho Fund Our Schools!  

Cuộc Khủng Hoảng Ở Phía Trước 
Suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 đang tác động nghiêm trọng đến Học Khu Philadelphia (SDP). Chúng tôi 
rất trân trọng hành động gần đây của Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania trong việc thông qua ngân sách duy 
trì mức kinh phí hiện tại cho giáo dục công cộng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Học Khu vẫn đang phải đối mặt với 
cuộc khủng hoảng tài chính do tổn thất doanh thu địa phương và các chi phí mới do COVID-19 gây ra. Chúng ta 
cần thêm kinh phí để bảo vệ các khoản đầu tư mà chúng ta đã triển khai trong 5 năm qua nhằm gia tăng nguồn 
lực và dịch vụ hỗ trợ dành cho học sinh của chúng ta.

Thật may mắn, Đạo Luật HEROES sẽ giúp giải quyết nhiều thách thức tài chính do COVID-19 gây ra cho chúng 
ta. Nếu Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật HEROES, nó sẽ cung cấp 60 tỷ đô la kinh phí khẩn cấp bổ sung 
cho các trường học trên đất nước chúng ta, bao gồm hơn 450 triệu đô la cho Học Khu của chúng ta để đảm bảo 
học sinh và nhân viên luôn khỏe mạnh, an toàn và có thể tiếp tục học tập khi bắt đầu đi học lại vào mùa thu.


