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Ngày 26 Tháng 8 Năm 2022 
 

Thân Gởi Các Học Sinh & Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Chào mừng các bạn đến với năm học 2022-2023! Vào thứ Hai, ngày 29 tháng 8, tôi mong muốn được nhìn 

thấy các lớp học của chúng tôi tràn ngập những người trẻ tuổi hào hứng khi được kết nối lại với bạn bè, gặp 

gỡ các giáo viên mới và bắt đầu một năm học hồi phục, học hỏi và đầy khám phá. 

 

Với tư cách là tổng giám đốc mới, tôi sẽ chào mừng “ngày đầu tiên đi học” ở đây và tôi rất nóng lòng muốn 

bắt đầu hành trình mới này với sự cộng tác của bạn. Tôi đã dành 2 tháng qua để lắng nghe và học hỏi tất cả 

những gì có thể về Sở giáo Dục - những gì chúng tôi đã làm tốt và những gì chúng tôi có thể cải thiện. Những 

gì tôi luôn nghe được là mong muốn cùng nhau được làm việc tốt hơn - với tư cách là những đối tác thực sự - 

để đẩy nhanh kết quả thành công cho tất cả học sinh bất chấp những khó khăn. Tôi tin rằng cách duy nhất 

chúng ta có thể tiến về phía trước thành công là cùng nhau và tôi cam kết làm điều đó. 

 

Hãy yên tâm, chúng tôi đã và đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho các trường học của chúng tôi đáp ứng  

con em của các bạn về mặt tình cảm và học tập sau ba năm đầy thử thách về COVID và những tổn thương 

khác. Các học sinh sẽ được bao bọc bởi những thầy cô quan tâm và hỗ trợ về xã hội-tình cảm, những yếu tố 

quan trọng để phục hồi sức khỏe tinh thần và an sinh của chúng. Chúng tôi sẽ chào đón các em trong môi 

trường học tập hòa nhập và thân thiện, giúp các em cảm thấy có giá trị với tư cách cá nhân và phát huy hết 

tiềm năng của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những điều này trong những ngôi trường sạch sẽ được 

trang bị những trạm nước uống không chạm tay, máy lọc không khí và các thiết bị hỗ trợ khác nhằm bảo vệ 

sức khỏe cho tất cả mọi người trong trường học của chúng tôi. 

Năm học này đánh dấu một khởi đầu mới thú vị cho Sở Giáo Dục Philadelphia. Bạn sẽ được nghe nhiều hơn 

trong những tuần và tháng tới về những cơ hội mới sẽ hướng dẫn cho các bước tiếp theo của tôi, bao gồm cả 

việc phát triển một kế hoạch chiến lược 5 năm tích cực. Hãy đảm bảo đăng ký cổng thông tin phụ huynh đăng 

ký cổng thông tin phụ huynh để bạn có thể nhận được tất cả những thông tin cập nhật và thông báo quan 

trọng.  

Để giúp bạn tận hưởng ngày cuối tuần trước khi năm học bắt đầu, những người bạn của chúng tôi tại Viện 

Bảo Tàng Nghệ Thuật Philadelphia sẽ cho nhân viên và gia đình của chúng tôi vào cửa miễn phí  từ 10 giờ 

sáng đến 3 giờ chiều ngày thứ bảy 27 tháng 8. Bạn có thể đăng ký vé của mình tại đây.  

Chúc bạn có được một năm học mới tuyệt vời! 
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