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6 Tháng Giêng, 2021 
 

Thân Gởi Phụ Huynh và/hoặc Giám Hộ: 
 

Sở Giáo Dục Philadelphia đang thành lập Hội Đồng Cố Vấn Môi Trường (EAC). Đây là cam kết chính 

của Kế Hoạch Cải Thiện Môi Trường An Toàn của Sở Giáo Dục được đưa ra vào năm ngoái. Điều quan 

trọng là các thành viên của EAC phản ánh tất cả các khu vực trong thành phố của chúng tôi. Vì vậy chúng 

tôi đang tìm hai phụ huynh học sinh của Sở Giáo Dục đại diện cho mỗi hội đồng khu vực. Một phụ huynh 

sẽ đóng vai trò là thành viên EAC chính từ mỗi khu vực, và phụ huynh thứ hai sẽ đóng vai trò là thành 

viên dự khuyết. Sau khi nộp đơn, phụ huynh sẽ được lựa chọn bởi ủy ban khu vực của họ bằng cách rút 

thăm. EAC cũng sẽ bao gồm hai hiệu trưởng và một đại diện từ Liên Minh Các Trường Lành Mạnh 

Philadelphia, những người sẽ được chọn thông qua một quy trình riêng biệt.   
 

Mục đích của EAC là thu hút các đại diện từ khắp thành phố tham gia bàn thảo về tiến trình và kế hoạch 

của chúng tôi nhằm giải quyết các vấn đề môi trường như chất amiăng và chất chì trong các trường học 

của chúng tôi. Văn Phòng Dịch Vụ & Quản Lý Môi Trường (OEMS) của Sở sẽ cung cấp cho EAC những 

thông tin cập nhật hàng quý, lắng nghe ý kiến phản hồi của các thành viên để xem xét và giải đáp những 

thắc mắc mà họ có thể có để họ được thông báo về những người ủng hộ công việc này trong cộng đồng 

của họ. 
 

Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần xem xét trước khi quyết định tham gia xổ số: 

● Tiêu chí: Chúng tôi yêu cầu bạn tham gia chương trình rút thăm nếu bạn thực sự quan tâm đến 

công tác môi trường an toàn này và bạn sẵn sàng cam kết đảm nhiệm chức vụ này trong ít nhất 

hai (2) năm. 

● Thời gian cam kết: Hai (2) năm, kéo dài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023. Cuộc họp 

ban đầu dự kiến được lên lịch vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, từ 5 đến 6 giờ chiều. Các cuộc họp 

EAC sẽ được tổ chức hầu như mỗi lần thông qua Zoom. Các cuộc họp trực tiếp có thể có sẵn dựa 

trên tình trạng còn chỗ trống và hướng dẫn COVID do Thành Phố ban hành. 

● Thời gian tuyển chọn và nộp đơn: Vui lòng hoàn thành Google Form để được tham gia xổ số. 

Thời hạn nộp hồ sơ trước 5:00 chiều ngày thứ sáu 15 tháng 1 năm 2021. 
 

Để tìm hiểu thêm về những gì Sở Giáo Dục đang làm để cải thiện môi trường an toàn, xin vui lòng truy 

cập trang web của chúng tôi tại: www.philasd.org/healthyschools. Nếu có thắc mắc hoặc quan tâm gì 

thêm, xin vui lòng email cho: environmental@philasd.org. 
 

Trân Trọng Kính Chào, 
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