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Ngày 25 Tháng 5, 2022 
 

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,  
 

Hôm qua, Hội Đồng Giáo Dục của chúng tôi đã phê duyệt Ngân Sách Hoạt Động Năm Học 2022-

2023 của Sở Giáo Dục, cho thấy mức đầu tư cao nhất vào các trường học và học sinh của chúng 

tôi kể từ năm tài chính 2011. 
 

Năm ngoái, Sở Giáo Dục đã đầu tư thêm hàng trăm triệu đô la để: bổ sung các chức vụ nhằm đáp ứng 

nhu cầu cụ thể của các trường học; cung cấp tiền thưởng tuyển dụng và duy trì cho nhân viên tại 

trường để hỗ trợ sự liên tục cho học sinh của chúng tôi; tăng cường chương trình trước và sau giờ học 

trong trường; tăng số lượng chuyên gia tâm lý học, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu ngôn ngữ, tư vấn sức 

khỏe hành vi và chuyên gia ứng phó với môi trường và tổn thương trong trường học; mở rộng chương 

trình học hè; và nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi hiện có một giáo viên cho mỗi 12,3 học sinh và một 

nhân viên tại trường cho mỗi 6,5 học sinh. Và chúng tôi vẫn chưa hoàn thành kế hoạch. 
 

Trong năm học 2022-2023, mặc dù dự báo Sở Giáo Dục của chúng tôi sẽ có ít học sinh hơn nhưng 

chúng tôi vẫn tiếp tục gia tăng ngân sách hoạt động của mình lên hơn $175 triệu. Dựa trên phản hồi 

của bạn trong cuộc khảo sát ý kiến, chúng tôi đang đầu tư hơn nữa vào các trường học và học sinh 

của mình bằng cách: 

• vĩnh viễn nhân đôi số giờ và cung cấp phúc lợi toàn thời gian cho Nhân Viên Giám Thị, 

• cải thiện hơn nữa tỷ lệ giáo viên cố vấn theo tỷ lệ học sinh, 

• bổ sung thêm nhiều giáo viên Giáo Dục Đặc Biệt, giáo viên cho Học Viên Anh Ngữ,  

• mở rộng các hoạt động cải thiện môi trường giúp chúng tôi tiến gần hơn tới mục tiêu là tất cả 

các trường học đều được chứng nhận An Toàn Về Chất Chì vào năm 2024, và 

• hỗ trợ lắp đặt thêm 800 trạm nước uống trong trường học vào năm 2025 hoặc sớm hơn.  
 

Chúng tôi rất biết ơn vì đã nhận được nguồn tài trợ liên bang một lần từ Đạo Luật Kế Hoạch Phục 

Hồi Hoa Kỳ. Đạo luật này đã thực hiện những khoản đầu tư đáng kể vào các trường học và học sinh 

của chúng tôi. Chúng tôi cũng biết ơn mọi nhân viên trong Sở Giáo Dục đã làm việc tuyệt vời khi 

chúng tôi sử dụng những khoản đầu tư này để hỗ trợ cho các nhu cầu xã hội, tình cảm và học tập của 

tất cả học sinh của mình. Thành Phố và Khối Thịnh Vượng Chung dự kiến sẽ thông qua ngân sách 

của họ vào tháng 6, điều này cũng ảnh hưởng đến ngân sách của chúng tôi. Cho đến lúc đó, bạn có 

thể tìm hiểu thêm về ngân sách của Sở Giáo Dục tại đây   
 

Trân trọng, 

 
Tiến Sĩ William R. Hite Jr. 

Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục 

The School District of Philadelphia  
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