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Ngày 18 Tháng 11 Năm 2022
Kính Gởi Quý Phụ Huynh Và Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadeplphia,
Tôi viết thư này để cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ của Quy Trình Lập Kế Hoạch Xây Dựng Cơ Sở Vật
Chất (FPP). FPP sử dụng dữ liệu và ý kiến đóng góp của cộng đồng để đưa ra một loạt những đề xuất giúp
cho việc lập Kế Hoạch Tổng Thể về Cơ Sở Vật Chất của Sở Giáo Dục và cuối cùng giúp chúng tôi tiến gần
hơn đến việc hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi là tất cả trẻ em đều được tiếp cận với một ngôi trường
tuyệt vời.
Kể từ khi FPP ra mắt vào mùa xuân vừa qua, chúng tôi đã tiến hành những đánh giá chuyên sâu ở cấp trường,
do các chuyên gia trong ngành dẫn đầu, đã mang lại dữ liệu có giá trị và toàn diện về các cơ sở của chúng tôi
bao gồm tình trạng, sức chứa và mức độ giáo dục phù hợp. Ngoài ra, vào mùa hè, chúng tôi đã tổ chức 9 cuộc
trò chuyện cộng đồng nơi các thành viên trong cộng đồng trường học của chúng tôi tìm hiểu thêm về FPP,
xem dữ liệu đánh giá và cung cấp ý kiến về những gì Sở Giáo Dục nên cân nhắc khi đưa ra quyết định về cơ
sở vật chất.
Bây giờ chúng ta đã đến một thời điểm quan trọng. Là một phần trong quá trình chuyển tiếp của mình, tôi đã
cam kết triển khai Kế Hoạch Chiến Lược mới trên toàn Sở Giáo Dục vào mùa xuân năm 2023 – khung thời
gian ban đầu cho Kế Hoạch Tổng Thể về Cơ Sở Vật Chất. Bởi vì Kế Hoạch Tổng Thể về Cơ Sở Vật Chất
cần phải phù hợp với Kế Hoạch Chiến Lược Toàn Sở Giáo Dục nhằm đảm bảo cho các trường học và
sơ sở hỗ trợ tốt nhất cho tầm nhìn về học thuật và môi trường học tập chất lượng cao, chúng tôi sẽ tạm
dừng FPP cho đến khi Kế Hoạch Chiến Lược mới gần hoàn thành.
Tôi hiểu điều này có thể gây thất vọng cho những người đang mong đợi chi tiết hơn về kế hoạch cơ sở vật
chất của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đồng ý về tầm quan trọng của việc làm đúng
đắn cần có sự tập trung thống nhất, đưa ra quyết định chu đáo và thêm một chút thời gian.
Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến nhiều dự án cải thiện cơ bản và khắc phục môi trường hiện
đang được tiến hành hoặc lên kế hoạch tại các tòa nhà trên toàn Sở Giáo Dục. Việc tạm dừng này cho chúng
tôi cơ hội đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa Kế Hoạch Chiến Lược Toàn Sở Giáo Dục và Kế Hoạch Tổng Thể
về Cơ Sở Vật Chất.
Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm, kiên nhẫn và hợp tác của bạn xung quanh những sáng kiến phức tạp
này. Bạn có thể theo dõi tiến độ và tìm hiểu thêm về FPP bằng cách truy cập trang:
philasd.org/facilitiesplanning.
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