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Ngày 25 Tháng 2 Năm 2022 
 

Kính Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Sở Giáo Dục Philadelphia đã đạt được cột mốc quan trọng nhằm nỗ lực cung cấp cho tất cả học sinh 
một môi trường học tập của Thế Kỷ 21 mà các em cần để thành công. Tại cuộc họp tối qua, Hội Đồng 
Giáo Dục đã thông qua hợp đồng cho 2 tổ chức sẽ hợp tác với các viên chức của Sở Giáo Dục trong 
Quy Trình Lập Kế Hoạch Cơ Sở Vật Chất mới (FPP) được khởi động vào ngày 22 tháng 3 năm 2022. 
 

FPP là một thành phần quan trọng trong kế hoạch chiến lược của Sở Giáo Dục nhằm cung cấp giải 
pháp rõ ràng trước những khó khăn về cơ sở vật chất và việc sử dụng của các trường. Thông qua việc 
chia sẻ dữ liệu về việc tham gia và tiếp cận cộng đồng trực tiếp cũng như  trực tuyến, Sở Giáo Dục sẽ 
thu thập ý kiến phản hồi từ cộng đồng trường học về các lựa chọn công bằng cho tương lai của môi 
trường học tập của mình. Những lựa chọn này sẽ dẫn đến các khuyến nghị sau cùng được trình lên 
Hội Đồng vào mùa xuân năm 2023, và cuối cùng là cung cấp thông tin cho Kế Hoạch Tổng Thể Về 
Cơ Sở Vật Chất của Sở Giáo Dục, một lộ trình dài hạn, chiến lược về phía trước nhằm ưu tiên đầu tư 
cơ sở vật chất và đảm bảo tất cả các không gian học tập đều được trang bị với những công cụ và 
nguồn lực mà học sinh cần để phát triển. 
 

Trong suốt mười ba tháng tới, tất cả các cộng đồng trường học sẽ được đánh giá như một phần của 
quá trình. Dựa trên những đánh giá đó, các trường sau đó có thể tham gia vào cuộc trò chuyện do điều 
hành viên dẫn dắt được thiết kế để cung cấp thông tin cho các khuyến nghị sau cùng. Cơ quan WXY 
Studios sẽ dẫn đầu nỗ lực tham gia rộng rãi của cộng đồng trong khi Skai Blue Media sẽ hỗ trợ truyền 
thông để thông báo cho cộng đồng trường học trong suốt quá trình. 
 

FPP mở rộng công việc đang được tiến hành để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất trên toàn Sở Giáo 
Dục và cung cấp môi trường học tập bình đẳng cho tất cả học sinh. Nó cũng được xây dựng dựa trên 
và thay thế quá trình tham gia của cộng đồng được bắt đầu trong Đánh Giá Kế Hoạch Toàn Diện Các 
Trường (CSPR), một sáng kiến đã tạm dừng vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. 
 

Vào thời điểm ra mắt chính thức vào tháng 3, toàn bộ dự án kế hoạch sẽ được công bố bao gồm cả 
dòng thời gian hoàn chỉnh của dự án với ngày dữ liệu sẽ được phát hành cũng như chi tiết về quy 
trình tham gia của cộng đồng. Để biết thêm thông tin về Quy Trình Lập Kế Hoạch Cơ Sở Vật Chất 
(FPP) và để luôn cập nhật về dự án, hãy truy cập trang: philasd.org/facilitiesplanning. 
 

Trân Trọng, 

     
Tiến Sĩ William R. Hite Jr.      
Superintendent       
The School District of Philadelphia 

	  


