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Tiến Sĩ William R. Hite, Jr.
Tổng Giám Đốc Sở

Ngày 23 Tháng 3, 2020
Thân Gởi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,
Bộ Giáo Dục Pennsylvania (PDE) hôm nay thông báo rằng tất cả các trường học của Tiểu Bang
Pennsylvania, bao gồm cả Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ đóng cửa ít nhất là đến ngày 6 tháng 4 năm 2020
để đối phó với dịch COVID-19.
Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 (coronavirus) đang gia tăng ở Philadelphia, Sở Giáo Dục chúng tôi tập
trung vào việc xác định những cách thức mới và công bằng mà chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu của học
sinh, gia đình và nhân viên trong lúc các trường học vẫn đóng cửa. Chúng tôi không ngừng nhận được
hướng dẫn từ Bộ Giáo Dục Pennsylvania và Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ và các phản hồi của chúng tôi sẽ phát
triển khi có thêm thông tin và hướng dẫn. Thư này cung cấp những thông tin cập nhật về các kế hoạch của
chúng tôi cho đến hôm nay để tiếp cận tất cả các học sinh.
Chúng tôi đang triển khai phương pháp học tập từ xa cho tất cả học sinh cùng với kế hoạch cung cấp các
thiết bị cho học sinh để đảm bảo sự công bằng. Chúng tôi cũng đang trong quá trình tổ chức đào tạo và
cung cấp tài liệu trực tuyến để giáo viên có thể kết nối với học sinh bằng Google Classroom. Chúng tôi sẽ
chia sẻ thêm chi tiết và thời gian trong tương lai gần.
Chúng tôi đang tăng cường hơn nữa cách thức phục vụ học sinh và gia đình của chúng tôi trong thời gian
này bằng cách:
●

nỗ lực mở rộng các đường dây nóng của chúng tôi bao gồm việc bổ sung thêm 9 đường dây nóng
bằng nhiều ngôn ngữ để các gia đình có thể được giải đáp những thắc mắc thông thường bằng ngôn
ngữ mẹ đẻ của họ. Đường dây nóng hoạt động từ thứ hai đến thứ năm từ 9:30 - 11:30 sáng.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

215-400-5300 - Anh Ngữ
215-400-8489 - Tây Ban Nha
215-400-8480 - An-ba-ni
215-400-8481 - Ả Rập
215-400-8482 - Trung Quốc
215-400-8483 - Pháp
215-400-8484 - Khờ-Me
215-400-8474 - Bồ Đào Nha
215-400-8485 - Nga
215-400-8486 - Việt

●

lập tức cung cấp địa chỉ email covid19info@philasd.org mới, nơi các gia đình có thể gửi thắc mắc
của họ để được giải đáp;

●

vào thứ ba, ngày 24 tháng 3, ra mắt một trang web mới với mục giải đáp thắc mắc tại
www.philasd.org;
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●

chia sẻ một bộ Hướng Dẫn Học Tập K-12 (LG) mới dành cho học sinh trực tuyến bắt đầu từ thứ
tư, ngày 25 tháng 3 và ở dạng giấy tại tất cả 49 địa điểm phân phát thức ăn của Sở bắt đầu từ thứ
năm, ngày 26 tháng 3;
(Địa điểm phát thức ăn của Sở hiện chỉ hoạt động vào các ngày thứ hai và thứ năm, từ 9 giờ sáng
đến 12 giờ trưa. Mỗi ngày phụ huynh có thể nhận 3 bữa ăn sáng và ba bữa ăn trưa cho mỗi học
sinh trong gia đình mình.)

●

giải thích thêm những hỗ trợ mà giáo viên của chúng tôi có thể cung cấp cho học sinh bao gồm:
liên lạc qua email, điện thoại hoặc bằng những cách thức khác để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học
tập; cho phép truy cập vào các chương trình học trực tuyến do Sở mua; sắp xếp thời gian hoặc giờ
làm việc trên mạng cho các cá nhân hoặc nhóm học sinh đến "gặp gỡ" giáo viên của họ; và đề xuất
những tài liệu khác cho học sinh sử dụng để hỗ trợ học tập;

●

chia sẻ với giáo viên và gia đình nhiều tài liệu tự hướng dẫn và các phương tiện trực tuyến để giúp
học sinh phấn khởi và hào hứng với việc học hàng ngày.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hợp tác và hỗ trợ trong khi chúng ta cùng nhau điều hướng trong thời gian chưa
từng có này. Chúc các bạn được bình an và hãy giữ gìn sức khỏe!
Trân Trọng Kính Chào,

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