
 

      OFFICE OF THE SUPERINTENDENT  
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 

Tiến Sĩ Tony B. Watlington 
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục 

Translation and Interpretation Center (6/2022)  Family Message - DRW Week One (Vietnamese) 

 

Ngày 24 Tháng 6 Năm 2022 
 

Kính Gửi Các Gia Đình & Cộng Đồng Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Hôm nay đánh dấu kết thúc tuần lễ đầu tiên của tôi với tư cách là Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục tuyệt 

vời của chúng ta. Trước khi chia sẻ một vài suy nghĩ và ý tưởng với các bạn, tôi muốn nói lên lòng 

biết ơn sâu sắc của tôi trước sự chào đón nồng nhiệt từ các học sinh, gia đình và nhiều thành viên 

khác trong cộng đồng Philadelphia của chúng ta. Từ những bức thư và email mà các bạn đã chia sẻ 

trong các phiên họp gặp gỡ và chào hỏi ban đầu đến những lời chào: "xin chào và chào mừng" khi 

bạn nhìn thấy tôi trong khắp thành phố, bạn đã khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà và tôi thực sự biết 

ơn điều đó. 
 

Như bạn đã biết, tôi đã vạch ra một chương trình làm việc đầy tham vọng cho 100 ngày đầu tiên của 

mình, bạn có thể tìm hiểu thêm tại philasd.org/100days. Tại đó, bạn có thể tham gia cuộc Khảo Sát 

Lắng Nghe và Học Hỏi của chúng tôi để chia sẻ với tôi những suy nghĩ và ý tưởng của bạn về Sở 

Giáo Dục của chúng ta, và bạn có thể đăng ký tham gia một buổi Lắng Nghe và Học Hỏi sắp tới. 

Chúng tôi đã có một khởi đầu thuận lợi, hoàn thành 7 trong số hơn 80 buổi lắng nghe và học hỏi 

được lên kế hoạch cho đến hết tháng 9. Tôi có hơn một chục phiên họp được lên lịch vào tuần tới và 

tôi rất vui được tiếp tục lắng nghe và học hỏi. Mọi tiếng nói đều quan trọng đối với tôi và trong 

những tuần lễ và tháng tới, tôi muốn nghe càng nhiều người càng tốt. 
 

Một nỗ lực quan trọng khác đang được tiến hành là lên kế hoạch cho việc thành lập Nhóm Chuyển 

Tiếp của tôi. Nhóm này sẽ bao gồm các chuyên gia địa phương và trên toàn quốc cũng như các 

nghiên cứu mới nhất và biện pháp tốt nhất nhằm giúp chúng tôi đánh giá cách thức giải quyết hiệu 

quả những thách thức lớn mà Sở Giáo Dục phải đối mặt và đáp ứng Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ. 

Nhóm sẽ bao gồm 5 tiểu ban phù hợp với những lĩnh vực được nêu trong các ưu tiên 100 ngày của 

tôi. Tôi dự định ra mắt Nhóm Chuyển Tiếp trong vòng vài tuần tới, vì vậy hãy theo dõi để biết thêm 

thông tin. 

Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự chào đón nồng nhiệt của Philadelphia. Tôi mong đợi cùng làm việc 

với các bạn. Chúc bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời, chúc bạn được bình an và nhiều sức khỏe. 

Hợp tác vì trẻ em, 

 
Tiến Sĩ Tony B. Watlington 

Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục 
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