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

Hôm qua, ban giám hiệu và giáo viên nhà trường cùng với nhiều cán bộ công nhân viên khác đã 

rung lên hồi chuông khai giảng năm học mới, giúp các bạn trẻ cảm thấy được chào đón, trân trọng 

và mong nhớ. Thật là một ngày khai giảng tuyệt vời! 

Tôi bắt đầu ngày mới của mình tại một trong những bến xe buýt của trường chúng tôi và tận mắt 

nghe các tài xế xe buýt và đội ngũ vận chuyển của chúng tôi vui mừng chào đón và hỗ trợ học sinh  

trong năm học mới này. Họ nói về việc mong chờ nụ cười trên khuôn mặt các bạn trẻ và niềm vui 

của các học sinh được kết nối lại sau một mùa hè dài. Tôi không thể đồng ý hơn và đó chính xác là 

những gì tôi đã trải qua ngày hôm nay. 

Trong suốt cả ngày, tôi rất vui khi được đến thăm sáu trường học. Mỗi trường có một câu chuyện 

khác nhau và thú vị. Trường Paul Dunbar, một trong những Trường Cộng Đồng hoàn toàn mới của 

chúng tôi, đã trải thảm đỏ cho học sinh theo đúng nghĩa đen, với sự tham gia của nhân vật biểu 

tượng, hoạt náo viên và cầu thủ bóng đá của Trường Đại Học Temple. Trường Tiểu Học Gloria 

Casarez mới được đổi tên (trước đây là Trường Tiểu Học Sheridan) đã tổ chức lễ đổi tên, treo cờ 

PRIDE bên ngoài với nhân viên, học sinh và gia đình để kỷ niệm và để vinh danh tất cả những đóng 

góp cho tên gọi mới của trường. Ba chuyến thăm trường tiếp theo của tôi đã giới thiệu một loạt các 

chương trình giáo dục mà Sở Giáo Dục cung cấp cho học sinh:   

● Trường Tiểu Học Thurgood Marshall với Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Mới cho Trung 

Học Cơ Sở, 

● Trường Strawberry Mansion với các chương trình Nghệ Thuật Ẩm Thực, Nghệ Thuật Đồ 

Họa và Sản Xuất Âm Nhạc; 

● và Trường Academy at Palumbo với chương trình robot và trọng tâm STEM.  
 

Tôi đã trải qua một ngày đầy ắp tiếng cười của học sinh trong giờ tan học tại Trường John 

Patterson. Những ngôi trường này chỉ là một ví dụ nhỏ trong niềm vui đó đã thấy rõ ở các trường 

trên toàn Sở Giáo Dục. Tôi mong muốn dành nhiều thời gian hơn tại các trường học của chúng tôi 

trong tuần này. 

Thực tế, một số trường học mà tôi đến thăm hôm nay rất nóng vì chúng nằm trong số 100 trường 

học của Sở Giáo Dục không có đủ hệ thống làm mát. Trong khi Nhóm Điều Hành của chúng tôi đã 

lắp đặt 500 thiết bị điều hòa không khí vào mùa hè này, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn lực 

sẵn có của mình để lắp đặt thêm cũng như xem xét và cập nhật các giao thức thời tiết khắc nghiệt. 



 

Tôi cũng rất vui vì chúng tôi đã đạt được một giải pháp về hợp đồng với nghiệp đoàn 32BJ, đại diện 

cho 2.000 nhân viên vận chuyển, dọn dẹp và bảo trì của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là khả năng 

xảy ra đình công đã được ngăn chặn. Tôi vô cùng tôn trọng và ghi nhận những cá nhân này và tin 

rằng hợp đồng này tái khẳng định những đóng góp và giá trị của họ đối với Sở Giáo Dục của chúng 

ta. 

Khi bắt đầu năm học mới này, tất cả chúng ta đều mong chờ điều quan trọng nhất - chào đón học 

sinh của chúng ta trở lại trường và tạo ra một môi trường học tập tích cực và quan tâm cho các em 

mỗi ngày trong tương lai. Tôi mong muốn được cộng tác với bạn để thực hiện điều đó. 

Trân trọng! 
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