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Xin Chào Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Tôi viết thư này để cho bạn biết một số thông tin mới quan trọng trong các kế hoạch ưu tiên 100 ngày của tôi. 

Cải thiện kết quả của học sinh và đạt được Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ của Hội Đồng Giáo Dục sao cho Sở 

Giáo Dục Philadelphia (SDP) đạt được vị trí là một trong những khu đô thị cải thiện nhanh nhất trong toàn 

quốc, đòi hỏi các hành động có chủ đích và chiến lược. Ngoài việc thực hiện các phiên họp lắng nghe và học tập 

rộng rãi, tôi sẽ thành lập một Nhóm Chuyển Tiếp để hỗ trợ tôi đánh giá và phát triển năng lực của Sở Giáo Dục 

chúng ta. 
 

Nhóm Chuyển Tiếp là một biện pháp có tổ chức để giúp vị tân tổng giám đốc tìm hiểu một cách toàn diện và 

nhanh chóng về sở giáo dục. Nó bao gồm một nhóm các nhà lãnh đạo địa phương và các chuyên gia trong nước 

tập hợp trong các ủy ban phụ để giải quyết những trở ngại giáo dục cụ thể và áp dụng các nghiên cứu mới nhất 

và thực tiễn tốt nhất để đưa ra các đề nghị ngắn hạn và dài hạn nhằm giúp sở giáo dục đạt được tiến bộ trong 

các lĩnh vực đó. 
 

Quá trình phát triển Nhóm Chuyển Tiếp đang được tiến hành tích cực, do Tiến Sĩ Shawn Joseph (cựu Hiệu 

Trưởng Met Life Của Năm ở Maryland, cựu tổng giám đốc sở giáo dục ở Tennessee và Delaware, đồng thời là 

đồng giám đốc của Hiệp Hội Quản Trị Trường Học Hoa Kỳ (AASA) / Học Viện Giám Đốc Đô Thị Đại Học 

Howard) và Tiến sĩ Betty Morgan (một giám đốc giỏi, cựu Giám Đốc Quốc Gia của Năm, và Giám Đốc Cố Vấn 

Giáo Dục cho Liên Minh Hứa Hẹn của Hoa Kỳ). Họ đã cùng nhau lãnh đạo sáu quá trình chuyển tiếp trong 

những năm gần đây ở các sở giáo dục nội thành, lớn. 
 

Nhóm sẽ do hai nhà lãnh đạo đáng kính của Philadelphia đồng chủ trì và bao gồm năm tiểu ban phù hợp với các 

lĩnh vực mà tôi đã vạch ra trong Kế Hoạch Ưu Tiên 100 Ngày của mình. Mỗi ủy ban phụ sẽ được đồng lãnh đạo 

bởi một viên chức lãnh đạo của sở giáo dục và một lãnh đạo không thuộc SDP có chuyên môn trong lĩnh vực cụ 

thể đó. Họ sẽ cùng nhau đảm bảo rằng các kiến nghị được đưa ra một cách khách quan và vô tư. Các thành viên 

của Ủy Ban sẽ bao gồm nhân viên của Sở Giáo Dục cũng như các nhà lãnh đạo giáo dục, thành phố, doanh 

nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cơ sở của Philadelphia. Công việc của họ sẽ kéo dài vài tháng, với mỗi ủy ban 

đưa ra những phát hiện và kiến nghị sẽ được chia sẻ trong một báo cáo toàn diện cho Hội Đồng Giáo Dục vào 

mùa thu này và sẽ hướng dẫn cho việc triển khai kế hoạch chiến lược vào mùa xuân năm 2023. 
 

Tôi mong muốn chính thức ra mắt Nhóm Chuyển Tiếp của chúng tôi và chia sẻ thêm thông tin với các bạn 

trong vài tuần tới. Cho đến lúc đó, chúc bạn được khỏe mạnh và an toàn trong mùa hè này. 
 

Hợp tác vì học sinh, 

 
Tiến Sĩ Tony B. Watlington 
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục 
The School District of Philadelphia 


