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Ngày 26 Tháng 3, 2020
Thân Gởi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,
Tôi hy vọng bạn và gia đình của bạn được khỏe mạnh và an toàn trong lúc dịch COVID-19 tiếp
tục gia tăng. Chúng tôi đã thực hiện một kế hoạch nhằm tạo cơ hội cho tất cả học sinh đều được
học tập bằng kỹ thuật số trong trường hợp các trường học của chúng tôi vẫn đóng cửa lâu dài. Kế
hoạch là cung cấp máy láp tốp Chromebook cho những học sinh nào của Sở cần một cái để học
tại nhà và để giúp các em duy trì và học tập các kỹ năng với sự hỗ trợ của giáo viên.
Vào thứ Năm, ngày 26 tháng 3, Hội Đồng Giáo Dục đã khởi động kế hoạch bằng cách phê duyệt
11 triệu đô la để mua 50.000 máy Chromebook mới. Sở Giáo Dục sẽ xác định chính xác số
lượng thiết bị mới để mua sau khi văn phòng trung tâm làm việc với từng trường để xác định số
lượng Chromebook mà họ hiện có trong trường để phân phối và bao nhiêu học sinh của họ sẽ cần
thiết bị.
Sở Giáo Dục đang hợp tác với Thành Phố Philadelphia để tạo ra một danh sách tổng hợp các lựa
chọn Internet với chi phí thấp hoặc truy cập các điểm WiFi di động miễn phí trên toàn thành phố.
Danh sách này sẽ có sẵn trên trang web của Sở và trang web của Thành phố Philadelphia vào
tuần lễ 6 tháng 4.
Đối với những gia đình cư trú tại những khu vực trong thành phố có sẵn Xfinity WiFi, hãng
Comcast đang cung cấp Xfinity WiFi miễn phí cho tất cả mọi người - bao gồm cả những người
đăng ký Internet không phải Xfinity. Để xem bản đồ các điểm truy cập WiFi Xfinity, hãy truy
cập trang web www.xfinity.com/wifi.
Đây là kế hoạch tổng thể và những gì bạn có thể mong đợi:
23-27 tháng 3, 2020
● Hiệu trưởng ước tính số lượng học sinh nào trong trường không có máy tính ở nhà và tìm
nhân viên giúp đỡ trong việc tổ chức và phân phát chromebook tại trường.
30 tháng 3 - 3 tháng 4, 2020
● Các nhóm trong trường sắp xếp Chromebook tại trường của họ để phân phối.
● Nội dung kỹ thuật số được phát triển; giáo viên được đào tạo trên mạng về cách sử dụng
các nguồn tài liệu kỹ thuật số để hỗ trợ cho tất cả các học sinh mà họ dạy.
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6-8 tháng 4, 2020
● Các gia đình sẽ được thông báo bằng nhiều cách như gọi điện thoại và gởi tin nhắn về
ngày và giờ đến nhận máy theo lịch trình của họ.
13-17 tháng 4, 2020
● Chromebook được phân phối cho học sinh / gia đình tại các trường học bằng cách sử
dụng những biện pháp giao tiếp từ xa nghiêm ngặt và các thể thức an toàn khác. Nhân
viên của Sở Giáo Dục, Thành Phố Philadelphia và Văn Phòng An Toàn Học Đường sẽ hỗ
trợ cho việc phân phối Chromebook được an toàn.
● Giáo viên bắt đầu sử dụng các phương tiện học tập kỹ thuật số để giảng dạy trên mạng,
tùy chọn, không chấm điểm cho học sinh. Nội dung này sẽ củng cố các kỹ năng, tạo cơ
hội bồi dưỡng và tích hợp nội dung mới khi thích hợp. Giáo viên cũng có thể sử dụng các
hoạt động riêng của họ để lôi cuốn học sinh của mình.
● Học sinh và gia đình cũng có quyền truy cập vào chương trình phụ đạo trực tuyến tùy
chọn của chương trình Google Classroom và các công cụ khác của Google.
Công việc này là mới đối với tất cả chúng tôi. Vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện và thực
hiện kế hoạch. Chúng tôi cam kết đảm bảo cho các học sinh của chúng tôi có thể tiếp tục học tập
trong thời gian chưa từng có này trong khi chúng tôi làm việc để giữ cho mọi người được an toàn
và khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ tiến hành công việc này một cách chu đáo và cấp bách mà học sinh
và các gia đình xứng đáng nhận được.
Trân Trọng Kính Chào,

Tiến Sĩ William R. Hite Jr.
Tổng Giám Đốc Sở
Sở Giáo Dục Philadelphia

Translation & Interpretation Center
3/2020

3_26 LTR to FAMILIES
Vietnamese

