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Thân Gởi Các Gia Đình & Cộng Đồng Của Sở Giáo Dục Philadelphia,
Tháng trước, tôi vinh dự được xướng tên là tổng giám đốc của sở giáo dục tốt đẹp này. Một trong những hành
động đầu tiên của tôi là công bố những kế hoạch ưu tiên trong 100 ngày của tôi. Những kế hoạch ưu tiên này
trình bày chi tiết các hành động có chủ đích mà tôi đang thực hiện để tìm hiểu về Philadelphia và Sở Giáo Dục
đồng thời phản ánh phương pháp ba giai đoạn nhằm tạo nền tảng vững chắc để cải thiện kết quả cho tất cả học
sinh và đạt được Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ của Hội Đồng Giáo Dục. Các phiên họp Lắng Nghe và Học
Hỏi ở Giai đoạn 1 cùng với kết quả từ Nhóm Chuyển Tiếp ở Giai đoạn 2 sẽ hướng dẫn cho Giai đoạn 3. Đó là sự
phát triển của một kế hoạch chiến lược mới cho Sở Giáo Dục Philadelphia vào mùa xuân năm 2023.
Việc thực hiện những kế hoạch ưu tiên trong 100 ngày của tôi đang được tích cực tiến hành. Dưới đây là một số
điểm nổi bật về thành tích của tôi cho đến nay:
Giai Đoạn 1 Lắng Nghe & Học Hỏi - Tôi đã hoàn thành tổng cộng 25 buổi họp với học sinh, hiệu trưởng và
hiệu phó, các nhân viên SDP khác, phụ huynh và các thành viên cộng đồng. Tôi đang học hỏi rất nhiều từ những
hiểu biết và ý kiến sâu sắc mà các bạn đã chia sẻ, và tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến từ các bạn. Các buổi
họp gia đình khác được lên lịch cho đến hết tháng 8. Bạn có thể đăng ký một phiên họp TẠI ĐÂY. Bạn cũng có
thể chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình bằng cách trả lời khảo sát này.
Giai Đoạn 2 Nhóm Chuyển Tiếp - Tuần trước, tôi đã ra mắt Nhóm Chuyển Tiếp của mình. Nhóm này quy tụ
hơn 80 thành viên của cộng đồng Philadelphia cùng với các nhà lãnh đạo ban ngành và giáo dục không thuộc Sở
Giáo Dục Philadelphia để đánh giá năm lĩnh vực của Sở: thành tích học sinh, hoạt động, văn hóa chống phân
biệt chủng tộc của Sở, sự tham gia của cộng đồng & thông tin liên lạc, và trải nghiệm học đường toàn diện. Một
báo cáo với cả những đề nghị ngắn hạn và dài hạn về những cải tiến trong từng lĩnh vực sẽ được chia sẻ vào mùa
thu này.
Tôi cũng đã gặp gỡ các quan chức dân cử của thành phố và tiểu bang, lãnh đạo công đoàn, nhân viên của Sở
Giáo Dục và nhiều nhà lãnh đạo khác của Philadelphia và các thành viên cộng đồng để thảo luận về cam kết
chung đối với những công tác khó khăn trước mắt nhằm cải thiện kết quả cho tất cả học sinh trường công lập của
Philadelphia.
Tôi mời bạn tìm hiểu thêm về những ưu tiên và tiến độ trong 100 ngày của tôi và gặp gỡ Nhóm Chuyển Tiếp tại:
philasd.org/100days.
Cảm ơn bạn đã giao cho tôi trách nhiệm quan trọng này. Tôi mong muốn chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm
việc.
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