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Ngày 16 Tháng 6 Năm 2022
Kính Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Hôm nay, chúng tôi chào mừng tổng giám đốc mới của chúng tôi, Tiến sĩ Tony
Watlington. Chúng tôi mời bạn dành chút thời gian để xem 1 video đặc biệt thông điệp
từ tổng giám đốc mới của chúng ta. Hãy xem video tại đây và tìm lời thoại trong video
bằng nhiều ngôn ngữ tại: www.philasd.org/100days.
Như đã đề cập trong video, ưu tiên hàng đầu của tổng giám đốc mới của chúng tôi
trong 100 ngày tới là lắng nghe và học hỏi. Ông ấy muốn tìm hiểu thành phố tuyệt vời
của chúng ta, tìm hiểu những gì Sở Giáo Dục đã làm tốt và những điểm cần cải thiện
để đạt được Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ của Hội Đồng Giáo Dục. Trên tinh thần đó,
cá nhân bạn được mời tham gia với Giám Đốc Watlington tại một trong những phiên
họp Lắng Nghe & Học Hỏi đặc biệt hướng đến việc lắng nghe và học hỏi trực tiếp từ
các học sinh và gia đình của chúng tôi.
Bạn có thể tìm thấy danh sách các cơ hội tương tác này, đọc thêm về các mục tiêu và
hành động của tổng giám đốc trong 100 ngày đầu tiên của ông ấy, theo dõi tiến trình
của ông ấy trong việc đạt được chúng, v.v. bằng cách truy cập trang:
www.philasd.org/100days.
Chúng tôi mong muốn được tham gia với các bạn trong mùa hè này và chào đón tất cả
học sinh của chúng ta trở lại trường học vào thứ hai, ngày 29 tháng 8.
Trân trọng,
The School District of Philadelphia
Văn Phòng Truyền Thông
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