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Ngày 22 Tháng 3 Năm 2022 
 

Kính Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Hôm nay, Sở Giáo Dục Philadelphia đã công bố việc khởi động Quy Trình Lập Kế Hoạch Cơ Sở 

Vật Chất (FPP), đánh dấu một bước quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của mình để 

tất cả trẻ em được tiếp cận với một trường học tốt. Các tòa nhà của trường học đóng một vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ thành tích của học sinh, vì vậy chúng ta phải lập kế hoạch chu đáo 

và chủ động không chỉ cho các trường sở mới mà còn phải thực hiện các trường sở hiện có của 

chúng ta để học sinh có thể tiếp cận với môi trường học tập khơi dậy sự sáng tạo, hỗ trợ các 

chương trình học tập và đáp ứng nhu cầu học tập của thế kỷ 21. 
 

Quá trình bắt đầu với việc đánh giá chi tiết ở cấp trường, do các chuyên gia trong ngành dẫn đầu, 

cùng nhau cung cấp một cái nhìn chiến lược, toàn hệ thống về các chương trình và tòa nhà hiện 

có của chúng tôi, cũng như dự kiến số học sinh và cộng đồng trên toàn thành phố của chúng tôi 

sẽ thay đổi như thế nào trong những năm tới. Trong Kế Hoạch Tổng Thể Về Cơ Sở Vật Chất dài 

hạn của Sở Giáo Dục, dữ liệu này được sử dụng để xác định những trở ngại cụ thể mà các trường 

học của chúng ta đang phải đối mặt hoặc dự kiến sẽ đối mặt trong những năm tới và cung cấp 

thông tin cho các kiến nghị để giải quyết những trở ngại này. Kế hoạch này, sẽ có vào mùa xuân 

năm 2023, sẽ ưu tiên đầu tư vào việc chi tiêu điều chỉnh môi trường học tập cho phù hợp với nhu 

cầu giáo dục, cơ sở vật chất và cộng đồng đang phát triển.  
 

Lập kế hoạch về cơ sở vật chất là một quá trình chúng tôi cam kết thực hiện với sự hợp tác của 

gia đình và cộng đồng trường học. Để khởi động những nỗ lực tương tác của chúng tôi, chúng tôi 

mời tất cả các thành viên trong cộng đồng của mình tham gia vào 1 trong vài Cuộc Trò Chuyện 

Cộng Đồng từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 5 năm 2022, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về FPP, có 

được cái nhìn tổng quan về dữ liệu đang được sử dụng trong quá trình này, và chia sẻ suy nghĩ về 

những điều mà Sở Giáo Dục nên xem xét khi đưa ra quyết định về cơ sở vật chất. Để đăng ký 

một trong những buổi họp này và để tìm hiểu thêm về FPP, vui lòng truy cập trang: 

philasd.org/facilitiesplanning. 
 

Chúng tôi mong được gặp bạn tại Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng sắp tới. 

Trân Trọng, 

     
Tiến Sĩ William R. Hite Jr.      

Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục       

The School District of Philadelphia 


