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440 North Broad Street
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Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 15 Tháng 9 Năm 2022
Kính Gửi Các Học Sinh & Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Khi chúng ta tiến tới cột mốc một tháng của năm học 2022-23, tôi viết thư này để chia sẻ hai thông
tin mới phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp trải nghiệm học tập toàn diện và
phong phú cho học sinh ở tất cả các trường.
Lựa Chọn Trường
Xin nhắc lại, quy trình Chọn Trường cho năm học 2023-24 sẽ bắt đầu vào ngày mai, Thứ Sáu,
16 tháng 9 lúc 4:00 chiều và sẽ kết thúc vào Thứ Sáu, 4 tháng 11 lúc 11:59 tối. Quy trình chọn
trường cho phép học sinh nào hiện đang học từ lớp mẫu giáo đến lớp 11 được đăng ký theo học tại
bất kỳ trường nào có chỗ trống bên ngoài khu vực địa phương hoặc khu vực cùng tuyến cho năm
học tới.
Hãy nhớ truy cập trang: schoolselect.philasd.org để tìm hiểu thêm về quy trình Chọn Trường, bao
gồm các tiêu chuẩn tuyển sinh của trường và truy cập các nguồn như Hội Chợ Trung Học sắp tới
hoặc Danh Bạ Các Trường Trung Học sẽ có vào cuối tháng này.
Mô Hình Trường Học Thế Kỷ 21
Sở Giáo Dục lấy làm vui mừng khởi động Mô Hình Trường Học Thế Kỷ 21 mới tại ba trường trung
học địa phương cho năm học 2023-24, với mục tiêu mở rộng mô hình này sang các trường trung học
địa phương khác trong những năm tới! Mô hình Trường Học Thế Kỷ 21 hợp tác các trường trung
học địa phương với các cơ quan doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trên khắp Philadelphia để
giúp chuẩn bị cho học sinh được thành công trong các ngành nghề có nhu cầu cao sau khi tốt nghiệp:
● Bartram: Chương Trình Vận Tải & Hậu Cần bao gồm cơ khí ô tô, quản lý cung ứng và kho
bãi.
● Overbrook: Chương Trình Giải Trí bao gồm thiết kế kỹ thuật số, sản xuất phim, truyền hình &
âm nhạc và quản lý giải trí.
● West Philadelphia: Chương Trình Phát Triển Đô Thị bao gồm bất động sản, công nghệ thông
tin, doanh nghiệp và nghiên cứu văn hóa & nghệ thuật.
Sau khi lựa chọn ngành nghề, học sinh tại các trường này sẽ được theo học một chương trình giảng
dạy kết hợp và tập trung giữa ngành nghề và bộ môn trong lớp học cũng như trải nghiệm thực địa, có
được các chứng chỉ thực hành ngành và hơn thế nữa. Họ cũng sẽ được tăng cường khả năng tiếp cận
các công việc thực tập hàng năm và các cơ hội việc làm khi hoàn tất thành công chương trình.
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Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật về việc thực hiện Mô Hình Trường Học Thế Kỷ 21 trong
năm học. Trong thời gian chờ đợi, hãy tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi để chuẩn bị cho học
sinh vào đại học và nghề nghiệp tại đây.
Trong những tuần và tháng tới, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những suy nghĩ và ý tưởng của tôi về cách
thức chúng ta có thể cùng nhau biến Sở Giáo Dục Philadelphia trở thành sở giáo dục đô thị cải thiện
nhanh nhất trong cả nước để đạt được kết quả thành công cho tất cả học sinh. Tôi mong đợi những
nỗ lực hợp tác của chúng ta trong tương lai.
Trân trọng,
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