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DRW script for family video 

Xin chào. Tôi là Tiến sĩ Tony Watlington Sr. và hôm nay tôi rất hân hạnh được chào đón các bạn 

với tư cách là tổng giám đốc của Sở Giáo Dục Philadelphia. Không có hạnh phúc nào hơn khi tôi 

được ở đây với các bạn trong thành phố tuyệt vời này. Việc tin tưởng để tôi lãnh đạo Sở Giáo 

Dục tốt đẹp này trong giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc cho mọi trẻ 

em ở mọi trường học là điều tôi rất trân quý. Còn nhiều công việc khó khăn trước mắt và tôi 

cam kết dẫn dắt công việc đó một cách hợp tác, chu đáo và lấy lợi ích tốt nhất của tất cả học sinh 

là trọng tâm của cuộc trò chuyện và ra quyết định của chúng tôi. 

Là tổng giám đốc, ưu tiên hàng đầu của tôi là lắng nghe và học hỏi. Phong cách lãnh đạo của tôi 

là một phong cách toàn diện. Vì vậy, trong 100 ngày tới, tôi sẽ tham gia với nhiều người ở 

Philadelphia, bao gồm cả các bạn - những học sinh và gia đình mà chúng tôi có đặc ân được 

phục vụ. Tôi muốn tìm hiểu về thành phố tuyệt vời này, tìm hiểu những gì bạn cho rằng Sở Giáo 

Dục làm tốt và những gì cần cải thiện để đảm bảo chúng tôi phục vụ tốt tất cả học sinh của mình. 

Việc phục vụ bạn tốt bắt đầu bằng việc tạo được niềm tin của bạn, và việc tạo được niềm tin của 

bạn bắt đầu từ việc tôi lắng nghe để thấu hiểu. Đó là lý do tại sao cá nhân tôi mời bạn tham gia 

vào một phiên họp lắng nghe và học hỏi sắp tới để tôi có thể lắng nghe và học hỏi trực tiếp từ 

bạn. Tôi mời bạn ghé thăm trang web mới của chúng tôi - www.philasd.org/100days. Ở đó, bạn 

có thể đăng ký một phiên họp lắng nghe và học hỏi sắp tới, tìm hiểu thêm về kế hoạch ưu tiên 

của tôi trong 100 ngày đầu tiên và theo dõi sự tiến bộ của tôi trong những tuần và tháng tới. 

Những gì tôi học được trong những tháng tới sẽ dẫn đến một báo cáo với những phát hiện và 

kiến nghị giúp định hướng cho công việc của chúng tôi khi chúng tôi chuẩn bị cho mọi học sinh 

vào đại học, nghành nghề và cộng đồng. 

Cảm ơn bạn vì cơ hội được hợp tác làm việc với bạn. Tôi mong chờ cuộc hành trình của chúng 

ta. Điều tốt nhất vẫn chưa đến. 
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