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Sở Giáo Dục Philadelphia có một tầm nhìn rõ ràng: Tất cả trẻ em đều được theo học tại một ngôi trường tuyệt vời và gần 
nơi chúng sống. Để đạt được tầm nhìn này, bắt đầu vào mùa thu năm 2019, Sở Giáo Dục sẽ hợp tác với các chuyên gia để 
tiến hành việc Xem Xét Kế Hoạch Toàn Diện Của Trường trong nhiều năm. Kế hoạch này được thiết kế để xem xét một 
cách có phương pháp và hệ thống về việc dân số và cộng đồng trên toàn thành phố của chúng tôi dự kiến sẽ thay đổi trong 
những năm tới như thế nào. 
 

1. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC VÀ KỲ VỌNG VỀ KẾT QUẢ? 
Mục tiêu tổng thể của Sở Giáo Dục là thiết kế cho các trường học ở mỗi địa phương đều đáp ứng được nhu cầu giáo 
dục trước sự thay đổi dân số bằng cách:  
• Tối ưu hóa việc sử dụng các ngôi trường của chúng tôi để đảm bảo học sinh có quyền được học tại một trường tốt 

và gần nơi chúng sống. 
• Đầu tư vốn hạn chế vào nơi nào cần thiết nhất 
• Tạo sự chuyển tiếp chu đáo cho học sinh ở các lớp tiểu học và trung học 

 

2. CÔNG TÁC NÀY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG CỦA TÔI HAY KHÔNG? 
Tất cả các trường học của Sở đều được bao gồm trong sáng kiến này. Các trường được chia nhóm thành một trong bốn 
chu kỳ. Chu kỳ xem xét được lên lịch vào đầu mùa thu mỗi năm. Các trường hợp đồng không thuộc trong quá trình xem 
xét. 

 

3. KHI NÀO THÌ BẮT ĐẦU? 
Chu kỳ đầu tiên bắt đầu vào mùa thu năm 2019. 

 

4. LÀM SAO TÔI TÌM RA TRƯỜNG CỦA TÔI TRONG CHU KỲ NÀO?  
Có thể tìm danh sách các trường theo chu kỳ trên trang web CSPR: www.philasd.org/cspr 

 

5. QUÝ VỊ QUYẾT ĐỊNH CHIA NHÓM CÁC TRƯỜNG THEO CHU KỲ NHƯ THẾ NÀO? 
Tất cả các trường trong địa phương đều quan trọng. Chúng tôi chia nhóm các trường dựa vào một loạt những cân nhắc 
bao gồm:  

• địa điểm và khoảng cách giữa các trường, 
• nhận thức về sự biến động trong tuyển sinh, và 
• kế hoạch đầu tư vốn hiện có.  

                    
 

http://www.philasd.org/cspr
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6. TẠI SAO CSPR CẦN PHẢI MẤT NHIỀU NĂM ĐỂ HOÀN THÀNH? 
Kiểu quy hoạch này cần có thời gian và chúng tôi lại có rất nhiều trường học, trên nhiều khu phố với những câu chuyện 
độc đáo của riêng họ. Chúng tôi phải thực hiện công tác này một cách chu đáo. Vì vậy, chúng tôi đã đưa các trường học 
vào những khu vực nghiên cứu nhỏ hơn trong vòng bốn chu kỳ để cung cấp cho mỗi nhóm sự chú ý riêng mà nó yêu 
cầu. 
 
Trong số các lý do khác, chúng tôi đặc biệt cam kết lôi cuốn các cộng đồng trường học vào cuộc đối thoại quan trọng 
trong việc ra quyết định có ảnh hưởng đến trường của họ và đảm bảo rằng tiếng nói của phụ huynh và cộng đồng được 
thể hiện rõ trong những kiến nghị sau cùng được trình lên Hội Đồng Giáo Dục. Vì vậy, dòng thời gian phản ánh bao gồm 
một số cuộc họp xung quanh vấn đề tham gia của cộng đồng. 

 

7. CÓ PHẢI CÔNG TÁC NÀY CHỈ LÀ VIỆC THAY ĐỔI VỀ RANH GIỚI HAY KHÔNG? 
Hoàn toàn không phải. Có nhiều yếu tố để xem xét và nhiều giải pháp để lựa chọn, tùy thuộc vào nhu cầu. Ví dụ như 
chúng ta có thể thấy rằng giải pháp tốt nhất là mở rộng hoặc giảm số lớp họp ở một cấp lớp nhất định, xây dựng thêm cơ 
sở, đầu tư vào cách sử dụng không gian hiện có một cách hiệu quả hơn, kết hợp các chương trình để chia sẻ nguồn lực 
hoặc di chuyển chương trình đến các địa điểm hợp lý hơn. Thay đổi về ranh giới đôi khi là cần thiết nhưng đó chỉ là một 
trong nhiều sự lựa chọn. 
 

8. AI ĐANG GIÚP CHO VIỆC XEM XÉT NÀY? 
Chúng tôi đang thuê các chuyên gia trong nước để hoàn thành việc trù hoạch về số lượng học sinh mà Sở Giáo Dục dự 
kiến sẽ phục vụ trong 10 năm tới. Thông tin này cùng với dữ liệu về hiệu suất của trường và chất lượng xây dựng sẽ 
được các ủy ban kế hoạch sử dụng để đưa ra kiến nghị cho Tổng Giám Đốc Sở và Hội Đồng Giáo Dục. 

 

9. TÔI CÓ THỂ THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO? 
Có hai cách. Mỗi khu vực nghiên cứu sẽ có một ủy ban kế hoạch bao gồm hai đại diện phụ huynh. Các ủy ban này sẽ 
làm việc cùng với nhân viên của Sở Giáo Dục và các chuyên gia tư vấn trong ngành để tư vấn và thông báo những kiến 
nghị được trình bày trước Hội Đồng Quản Trị và chia sẻ thông tin lại với cộng đồng. Nếu muốn phục vụ trong ủy ban 
kế hoạch trường học của con quý vị, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường của con mình. 

 
Nhưng quý vị không cần phải có mặt trong Ủy Ban để có tiếng nói của mình. Tất cả phụ huynh và thành viên cộng đồng 
sẽ có nhiều cơ hội tham dự các cuộc họp thông tin trong mỗi chu kỳ xem xét và cũng có thể phát biểu tại các cuộc họp 
Hành Động Của Hội Đồng Giáo Dục hàng tháng. 

 

10. KHI NÀO THÌ NHỮNG KIẾN NGHỊ TỪ CÁC CHU KỲ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN? 
Những kiến nghị được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt vào mùa xuân sẽ có hiệu lực không sớm hơn mùa thu năm tiếp 
theo. Ví dụ, các kiến nghị được phê duyệt vào mùa xuân năm 2020, sẽ được thực hiện cho niên học 2021-2022. 

 

11. LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC NHỮNG TIN TỨC CẬP NHẬP VỀ CÔNG TÁC NÀY? 
Chúng tôi đã thu thập tất cả các thông tin cập nhật về CSPR, bao gồm cả quy trình và thời gian, trên trang web của chúng 
tôi www.philasd.org/CSPR. Nó sẽ được cập nhật thường xuyên với lịch họp và báo cáo tiến độ, khi chúng có sẵn. Ngoài 
ra còn có email trên trang web, để quý vị gởi bất kỳ thắc mắc bổ sung vào bất cứ lúc nào. Một thành viên trong nhóm của 
chúng tôi sẽ trả lời kịp thời. 

 
 
 

 

http://www.philasd.org/CSPR
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STAY  CONNECTED   www.philasd.org  
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