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Các tiểu ban đã ghi nhận một số điểm mạnh của Sở Giáo 
Dục. Sở Giáo Dục Philadelphia đã có thể chuyển từ tình 
trạng ngân sách thâm hụt sang tập trung đầu tư vào học sinh, 
nhân viên và cơ sở vật chất. Ngoài ra, một thành tựu lớn đối 
với Sở Giáo Dục là việc giải thể Ủy Ban Cải Cách Học 
Đường vào năm 2018 và trở lại quyền kiểm soát của địa 
phương do một Hội Đồng Giáo Dục điều hành. Tất cả các 
tiểu ban đều ghi nhận sự làm việc chăm chỉ và tận tâm của 
các cán bộ trong Sở. Chính nhờ sự nỗ lực của họ và của các 
đối tác bên ngoài, những thách thức lớn trong thời gian qua 
đã được giải quyết và vượt qua. 

 

Các tiểu ban cũng lưu ý những vấn đề còn tồn tại và cần tập 
trung giải quyết, chẳng hạn như thành tích học tập của học 
sinh, sự an toàn và sửa chữa cơ sở vật chất, thông tin liên 
lạc và hoạt động. Khi các tiểu ban triển khai những đề xuất 
của họ, ba chủ đề chính nổi lên như những yêu cầu quan 
trọng để đạt được Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ của Hội 
Đồng Giáo Dục và sự xuất sắc trong hoạt động: 
 

 

Truyền Đạt / Dịch Vụ Khách Hàng  
Giao tiếp hai chiều và kết nối với nhân viên, học sinh, 
phụ huynh / gia đình và cộng đồng là điều cấp thiết để 
xây dựng lại lòng tin. 

 

Điều Phối / Hợp Tác  
Cần có sự hợp tác nhiều hơn và các hệ thống liên bộ 
phận để tiến hành các hoạt động của Sở Giáo Dục và 
giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn.  

 

Trách Nhiệm Giải Trình / Đánh Giá  
Việc chia sẻ trách nhiệm chung cho sự thành công của 
học sinh phải được thiết lập và hỗ trợ với việc thu thập 
và giám sát dữ liệu chiến lược hơn để theo dõi và báo 
cáo tiến độ hướng tới các mục tiêu cụ thể của Sở Giáo 
Dục. 

 
 

Công việc của Nhóm Chuyển Tiếp sẽ giúp Tiến Sĩ 
Watlington hình thành Kế Hoạch Chiến Lược của mình và 
xác định những mục tiêu có thể hành động và đo lường 
được cho tương lai. Bằng cách thực hiện những kiến nghị cụ 
thể, Tiến Sĩ Watlington có thể tập hợp sức mạnh tập thể và 
trí tuệ của Sở Giáo Dục Philadelphia để đẩy nhanh tiến độ 
dưới sự lãnh đạo của ông. 

 
 

 

 

Hãy truy cập trang: philasd.org/100days 


