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ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC
Ngân sách năm tài chính 2023 thể hiện cam kết của Chính quyền Kenney đối với giáo dục khi hỗ trợ thuế địa phương 
dành cho đầu tư giáo dục nhiều hơn bất kỳ khoản đầu tư nào khác.  Khi kết hợp với khoản đóng góp 389,4 triệu 
USD từ Quỹ chung, khoản hỗ trợ thuế địa phương 1,4 tỷ USD nâng tổng số tiền hỗ trợ thuế địa phương lên 1,8 tỷ 
USD. Dưới thời Chính quyền Kenney, đóng góp của Quỹ Chung cho giáo dục đã tăng hơn gấp đôi và tổng hỗ trợ của 
địa phương cho giáo dục đã tăng hơn 300 triệu USD. Những khoản đầu tư này làm cho Philadelphia trở nên cạnh 
tranh hơn về mặt kinh tế, phát triển nguồn nhân tài và lực lượng lao động, đồng thời cung cấp các hỗ trợ dựa trên 
khu vực lân cận cho người lớn và trẻ em. Các khoản đầu tư được thiết kế để đảm bảo rằng khi Philadelphia sẽ phát 
triển một cách bình đẳng, cho phép tất cả người dân Philadelphia tiếp cận các công việc để duy trì cuộc sống gia 
đình và phá vỡ chu kỳ đói nghèo giữa các thế hệ.

389,4 TRIỆU USD ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ CHUNG NĂM TÀI CHÍNH 2023

270 TRIỆU USD CHO HỌC KHU PHILADELPHIA
Khoản đầu tư vào quỹ chung của Chính quyền Kenney, đã tăng thêm 14 triệu USD so với năm ngoái, hỗ trợ sự ổn định 
tài chính cho Học khu để hỗ trợ cải thiện kết quả học tập cho học sinh. Kể từ khi thành lập Chính quyền Kenney, đóng 
góp của Thành phố cho Học khu đã tăng từ 104 triệu USD trong năm tài chính 2016 lên 270 triệu USD trong năm tài 
chính 2023, tăng 160 phần trăm.

39,3 TRIỆU USD CHO CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG PHILADELPHIA & 10,8 TRIỆU HỌC BỔNG OC-
TAVIUS CATTO
Thành phố đầu tư vào các hoạt động và chương trình vốn của Cao đẳng Cộng đồng Philadelphia thông qua khoản 
đóng góp 39,3triệu USD và cho Học bổng Octavius Catto để cung cấp hoạt động giáo dục trung học chất lượng cao, 
dễ tiếp cận. Học bổng Catto, bắt đầu dưới thời Chính quyền Kenney, CCP miễn học phí cho học sinh & sinh viên toàn 
thời gian đáp ứng đủ điều kiện và trợ cấp tiền mua sách, phương tiện đi lại và thực phẩm, cải thiện đáng kể khả năng 
tiếp cận đại học và giảm tỷ lệ bỏ học.

47,6 TRIỆU USD CHO PHLPREK & 12,4 TRIỆU USD CHO CÁC TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG
Cam kết của Thị trưởng đối với mầm non chất lượng cao và các trường cộng đồng đang phát triển - có thể thực hiện 
được nhờ việc tăng Thuế Đồ uống Philadelphia vào năm tài chính 2023. Việc thêm 300 suất PHLpreK mới, nâng tổng 
số suất lên 4.300 và tài trợ cho 20 Trường Cộng đồng, tăng 3 trường so với năm tài chính 2022, mang lại nguồn tài 
nguyên và chương trình học tập chất lượng cho người dân Philadelphia.

7,9 TRIỆU USD CHO CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP
Để hỗ trợ hoạt động giáo dục và hướng nghiệp, Cơ quan Chính quyền Kenney đầu tư vào chương trình WorkReady, 
cho phép thanh thiếu niên và thanh niên tham gia vào công việc có ý nghĩa trong mùa hè.

1,5 TRIỆU USD CHO GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN
Để mở rộng và tạo điều kiện tiếp cận các cơ hội giáo dục người lớn, Thành phố đầu tư vào giáo dục người lớn, một 
khoản đầu tư cần thiết cho người dân Philadelphia để đạt được tiềm năng cá nhân của họ, từ đó tạo ra tăng trưởng 
kinh tế, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy hòa nhập xã hội. 

Để tìm hiểu thêm về Hoạt động và Ngân sách Vốn của Thành phố Philadelphia, vui lòng 
truy cập www.phila.gov/finance




