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Thân Gởi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Đơn đăng ký Chọn Trường Năm Học 2022-2023 sẽ mở lúc 4:00 chiều hôm nay! Quá trình chọn
trường cho phép học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 11 được đăng ký theo học tại trường mà chúng chọn
ngay cả khi trường đó nằm ngoài khu vực địa phương hoặc không cùng tuyến trường của chúng.

Năm ngoái, để phù hợp với cam kết của chúng tôi đối với chủ nghĩa bình đẳng và chống kỳ thị, như được
nêu trong Goals and Guardrails (Mục Tiêu và Biện Pháp Thực Hiện) của Hội Đồng Giáo Dục, quá trình
lựa chọn trường trải qua một cuộc xét duyệt công bằng ban đầu, theo đó chúng tôi thu thập phản hồi từ
các bên liên quan khác nhau, bao gồm cả phụ huynh và gia đình. Mục đích của việc xem xét này là để
giúp cho Sở Giáo Dục hiểu rõ hơn về những bất bình đẳng tồn tại trong quy trình và nỗ lực làm cho tất cả
các gia đình, đặc biệt là những người bị thiệt thòi nhất của chúng ta có thể tiếp cận được một cách bình
đẳng. Theo kết quả của đánh giá ban đầu, chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi quan trọng đối với
quy trình của năm nay, bao gồm:

● Việc chọn trường sẽ chuyển sang hệ thống xổ số điện toán để hỗ trợ khả năng tiếp cận nhiều hơn
cho những học sinh đáp ứng đủ điều kiện,

● Ưu tiên mã zip sẽ được áp dụng tại một số trường dựa trên tiêu chí chọn lọc cho những học sinh
đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu,

● Danh sách chờ sẽ được quản lý tập trung,
● Thư giới thiệu và phỏng vấn không còn cần thiết để đủ điều kiện hoặc tuyển sinh,
● Đơn ghi danh trực tuyến sẽ có sẵn bằng 9 ngôn ngữ khác nhau

Ngoài ra, năm ngoái, chúng tôi đã xác định rằng điểm PSSA sẽ không được sử dụng làm tiêu chí tuyển
sinh trong quy trình năm nay.

Trong khi chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng quá trình chọn trường của mình, chúng tôi hy vọng rằng
những thay đổi của năm nay sẽ là chất xúc tác cho những cải tiến lâu dài đối với việc chọn trường, mang
lại cơ hội lớn hơn cho tất cả học sinh được theo học tại trường mà chúng đã chọn.

Đơn đăng ký chọn trường sẽ đóng vào lúc 11:59 tối ngày 21 tháng 11. Vì vậy hãy nộp đơn đăng ký của
bạn ngay hôm nay! Để tìm hiểu thêm về quy trình hoặc cách thức đăng ký qua hệ thống trực tuyến Smart
Choice của chúng tôi, vui lòng truy cập trang: www.philasd.org/findyourfit. Nếu có thắc mắc thêm về
quá trình chọn lựa trường, vui lòng email cho: schoolselect@philasd.org .

Chúng tôi hy vọng sẽ gặp con bạn tại trường mà chúng chọn vào năm tới!

Trân Trọng,

Tiến Sĩ William R. Hite Jr.
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