OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
Tiến Sĩ William R. Hite, Jr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 26 Tháng 4 Năm 2022
Kính Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Hôm nay Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ ra mắt trang web tương tác cho Quy Trình Lập Kế Hoạch
Cơ Sở Vật Chất (FPP).
Trang web này, http://www.philasdfacilities.info hiển thị bản đồ tương tác của Sở Giáo Dục nơi
bạn có thể tìm kiếm thông tin về tình trạng của tất cả các trường học do Sở Giáo Dục điều hành
bao gồm: phân tích về điều kiện vật chất của từng ngôi trường, đánh giá về mức độ phù hợp của
từng ngôi trường đối với việc dạy và học, và đánh giá về việc sử dụng của từng ngôi trường cho
các hoạt động liên quan đến trường học và ngoài trường học. Trên trang web, bạn cũng sẽ tìm
thấy các video ngắn, cung cấp những thông tin giải thích cách thức các dữ liệu được thu thập và
sử dụng như thế nào.
Trong tháng 5, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về quy trình FPP và tất cả các công cụ hữu ích
trên trang web bằng cách tham dự một trong các Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng trực tuyến của Sở
Giáo Dục. Các buổi họp cụ thể sẽ được thực hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, và các dịch vụ thông
dịch ngôn ngữ khác được cung cấp với sự sắp xếp trước. Hãy đăng ký để tham dự một hoặc
nhiều cuộc họp tại đây.
Cảm ơn bạn đã tham gia vào quá trình quan trọng này.
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