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Ngày 1 Tháng 2 Năm 2023 

 

Kính Gửi Quý Phụ Huynh Và Học Sinh Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 

 

Tháng Hai là Tháng Giáo Dục Kỹ Thuật và Hướng Nghiệp (CTE) -- là tháng kỷ niệm và nâng 

cao nhận thức về vai trò quan trọng của CTE trong việc chuẩn bị cho nhiều học sinh của chúng ta 

các ngành nghề trong lực lượng lao động địa phương, khu vực và quốc gia. Hơn 120 chương 

trình CTE của chúng tôi tại hơn 30 trường trung học đang cung cấp việc đào tạo chuyên sâu và 

cơ hội học tập thực hành cho hàng ngàn học sinh quan tâm đến việc đạt được các kỹ năng 

chuyên nghiệp trong nhiều ngành nghề khác nhau. Học sinh ghi danh vào các chương trình này 

được giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành từ lĩnh vực trọng tâm mà họ chọn, và có được cả 

kỹ năng kỹ thuật và học thuật mà họ cần để thành công sau chương trình trung học. 

 

Trong Tháng CTE này, chúng tôi tôn vinh các học sinh của mình bằng cách giới thiệu những 

thành tích và sự thành thạo về những kỹ năng kỹ thuật của các em. Hãy ghé thăm: Trang Web 

Tháng CTE của chúng tôi để tìm hiểu thêm về công việc của những chương trình CTE khác nhau 

và để tham gia vào sự kiện Tháng CTE. Bạn cũng có thể tham gia lễ kỷ niệm bằng cách ca ngợi 

các học sinh và giáo viên CTE trên phương tiện truyền thông xã hội, hãy sử dụng #CTEMonth 

và #CTEphilly.  
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