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Xin Chào Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Hôm nay, tôi lấy làm vui mừng thông báo chính thức ra mắt Nhóm Chuyển Tiếp của mình. Như bạn
đã biết, những kế hoạch ưu tiên chính của tôi là cải thiện kết quả học tập của học sinh và đạt được các
Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ của Hội Đồng Giáo Dục. Việc ra mắt nhóm này là giai đoạn hai trong
ba giai đoạn của tôi nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt được những ưu tiên này. Giai đoạn một, lắng
nghe và học hỏi, đang được tiến hành tốt. Tôi biết ơn tất cả những gì tôi đã học được cho đến nay và
mong được tiếp tục trò chuyện. Tôi vui mừng về cách thức của chuyến tham quan lắng nghe và học
hỏi, và công việc của Nhóm Chuyển Tiếp sẽ hướng dẫn cho giai đoạn ba - là một kế hoạch chiến lược
mới cho Sở Giáo Dục Philadelphia.
Nhóm Chuyển Tiếp sẽ được đồng chủ trì bởi hai nhà lãnh đạo đáng kính của Philadelphia - Andrea
Custis, Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành của Urban League Philadelphia, và Tiến Sĩ Guy Generals,
Chủ Tịch của Đại Học Cộng Đồng Philadelphia.
Thông qua nhóm này, tôi chủ ý tập hợp hơn 80 thành viên của cộng đồng Philadelphia - bao gồm phụ
huynh Philadelphia, giáo viên, hiệu trưởng, công đoàn, lãnh đạo cơ sở giáo dục, thành phố, doanh
nghiệp, phi lợi nhuận và nhân viên SDP - cùng với tổ chức giáo dục không thuộc Sở Giáo Dục và các
nhà lãnh đạo ngành để tập hợp thành 5 tiểu ban:
1. Thành Tích Của Học Sinh
2. Điều Hành
3. Văn Hóa Chống Phân Biệt Chủng Tộc Của Sở Giáo Dục
4. Tương Tác và Truyền Thông Của Cộng Đồng
5. Kinh Nghiệm Học Đường Phong Phú Và Toàn Diện
Các tiểu ban này sẽ mang đến kiến thức, kinh nghiệm và dữ liệu địa phương cùng với các nghiên cứu
giáo dục và phương pháp hay nhất để đưa ra những kiến nghị ngắn hạn và dài hạn cho sự tiến bộ trong
các lĩnh vực trọng tâm của họ. Những kiến nghị này sẽ được trình bày trước Hội Đồng Giáo Dục và
công chúng vào mùa thu.
Tôi vui mừng về công việc đang tiến triển tốt và trên đường hướng tới mục tiêu chung của chúng tôi là
cải thiện kết quả cho tất cả những học sinh đa dạng của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về công
việc và gặp gỡ Nhóm Chuyển Tiếp trên trang web 100-ngày .
Hợp tác vì học sinh,
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