
Tiến Bộ của Chúng Ta Trước COVID-19
Trong năm năm qua, SDP đã đầu tư rất nhiều vào các trường học của mình, mang lại nhiều trường 
học tốt hơn và nâng cao kết quả học tập của học sinh trong bốn năm liên tiếp. Học khu đã:
  •  Tăng số giáo viên, cố vấn viên và y tá tại các trường học của chúng ta
  •  Bổ sung thêm các dịch vụ và hỗ trợ tâm lý-xã hội dành cho học sinh
  •  Cải thiện cơ sở hạ tầng và môi trường an toàn cơ bản trong các tòa nhà tại trường học
  •  Xây dựng các phòng máy tính mới tại mỗi trường học và mở rộng hiện đại hóa lớp học

Người Cung Cấp Thông Tin về Tiến 
Bộ & Triển Vọng Tài Chính của Chúng Ta

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

Triển Vọng Tài Chính của Chúng Ta Trước COVID-19
Trước đại dịch COVID-19, SDP đã đạt được nền tảng tài chính vững mạnh với: 
  •  Khoản đầu tư xếp hạng điểm tín chỉ lần đầu tiên kể từ năm 1977
  •  Số dư kinh phí dương vào cuối năm (quỹ khẩn cấp) trong năm năm liên tiếp
  •  Triển vọng ngân sách năm năm mạnh, ngay cả khi tiếp tục đầu tư vào các trường học

Triển Vọng Tài Chính của Chúng Ta Sau 
COVID-19
  •  Tác động tài chính của COVID-19 đối với Học Khu của chúng ta 
 thật sự khủng khiếp.
  •  Tính đến tháng 4 năm 2020, từ một triển vọng tài chính có ngân sách 
 cân bằng hàng năm trong năm năm, chúng ta đã chuyển thành thiếu 
 hụt kinh phí lớn mỗi năm, dẫn đến thiếu hụt 1 tỷ đô la trong năm năm.
  •  Nhờ sự nỗ lực vận động Giai Đoạn I thành công và việc sử dụng 
 "quỹ khẩn cấp", chúng ta đã xóa bỏ thiếu hụt kinh phí ban đầu của
 năm học 2020-2021 và giảm thiếu hụt tài chính năm năm từ 1 tỷ 
 đô la xuống còn 700 triệu đô la.
  •  Chúng tôi dự tính rằng các chi phí mới hỗ trợ triển khai năm học 
 2020-2021 an toàn và thành công cho tất cả các học sinh và nhân 
 viên có thể đạt tới 64 triệu đô la.*
  •  Để bảo vệ những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được trong việc hỗ trợ 
 các trường học và học sinh của mình, chúng ta phải tiếp tục chiến 
 dịch vận động Fund Our Schools.

* Dựa vào chi phí ước tính của Hiệp Hội Giám Đốc Học Khu là $490 trên mỗi học sinh 
để cung cấp các hỗ trợ liên quan đến COVID-19, bao gồm quy trình vệ sinh, các điều 
chỉnh về tòa nhà, công nghệ, PPE (Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân), v.v... Trước 
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