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Kính Gửi Quý Phụ Huynh Và Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Vào tháng 12, tôi đã chia sẻ rằng chúng tôi đã bước vào giai đoạn cuối trong quá trình chuyển tiếp ba giai 

đoạn của tôi là việc triển khai Kế Hoạch Chiến Lược 5 Năm của Sở Giáo Dục Philadelphia. Việc xây dựng 

Kế Hoạch Chiến Lược sẽ được thúc đẩy bởi một số Nhóm Cố Vấn, Ban Chỉ Đạo và Nhóm Lãnh Đạo - ba bộ 

phận riêng biệt đại diện cho nhiều quan điểm và chuyên môn đa dạng của cộng đồng SDP của chúng tôi. 
 

Hôm nay, tôi lấy làm vui mừng thông báo về các thành viên của nhóm Hoạch Định Chiến Lược. Xin các bạn 

vui lòng nhấp vào những liên kết bên dưới để điều hướng đến trang web Kế Hoạch Chiến Lược mới của 

chúng tôi và tìm tên của Nhóm Lãnh Đạo, Ban Chỉ Đạo và các thành viên Nhóm Cố Vấn của chúng tôi 
 

Nhóm Lãnh Đạo | Ban Chỉ Đạo  | Nhóm Cố Vấn  
 

Tôi cũng muốn chia sẻ một số ngày quan trọng đại diện cho các cột mốc quan trọng trong quá trình hoạch 
định chiến lược. Tôi luôn cam kết thông báo cho bạn trong suốt quá trình lập kế hoạch, vì vậy bạn có thể 
mong đợi các bản cập nhật vào hoặc gần những ngày này. 
 

●  23 tháng 1 năm 2023: Bắt đầu kế hoạch Khảo Sát về Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị Cốt Lõi 
●  23 tháng 3 năm 2023: Đề Xuất Lý Thuyết Hành Động và Ưu Tiên để hướng dẫn cho kế  hoạch sau 

cùng  
●  27 tháng 4 năm 2023: Chia sẻ Mục Tiêu và Chiến Lược để hướng dẫn cho kế hoạch sau cùng  
●  26 tháng 5 năm 2023: Hội Đồng Giáo Dục phê duyệt Kế Hoạch Chiến Lược sau cùng 

 

Thiết lập Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Giá Trị Cốt Lõi của Sở Giáo Dục là điểm khởi đầu quan trọng trong quá 
trình phát triển Kế Hoạch Chiến Lược. Do đó, cuộc khảo sát bắt đầu vào ngày 23 tháng 1 sẽ là cơ hội để xây 
dựng dựa trên mọi điều bạn đã chia sẻ với tôi trong chuyến tham quan lắng nghe và học hỏi vào mùa thu, 
đồng thời tác động trực tiếp đến hướng đi của Sở Giáo Dục Philadelphia. Tôi khuyến khích bạn trả lời cuộc 
khảo sát một cách thẳng thắn – ý kiến đóng góp của bạn rất quan trọng đối với tôi. Và tôi hy vọng bạn sẽ theo 
dõi tiến độ và tìm kiếm những cách thức khác để tham gia, trên trang web Kế Hoạch Chiến Lược của chúng 
tôi: www.philasd.org/strategicplan. 

 

Tôi vô cùng cảm kích từng nhân viên, học sinh, thành viên gia đình và các bên liên quan trong cộng đồng của 
Sở Giáo Dục Philadelphia đã tham gia vào quá trình chuyển tiếp cho đến nay. Tôi đặc biệt biết ơn cá nhân các 
thành viên Nhóm Hoạch Định Chiến Lược, và mong muốn phục vụ các học sinh và gia đình của Philadelphia 
một cách xuất sắc. Tôi rất phấn khởi khi được làm việc cùng với các nhóm này để tạo ra một kế hoạch đầy 
tham vọng và toàn diện, vạch ra con đường của chúng ta hướng tới việc đạt được các Mục Tiêu và Biện Pháp 
Bảo Vệ của Hội Đồng Giáo Dục, đồng thời biến Sở Giáo Dục thành một sở giáo dục đô thị lớn được cải thiện 
nhanh nhất trong cả nước. Cảm ơn bạn đã cùng chúng tôi tham gia cuộc hành trình này!  
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