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Ngày 20 Tháng 4, 2020
Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia Thân Mến,
Hôm nay, chúng tôi chính thức bắt đầu chương trình học tập kỹ thuật số do giáo viên
hướng dẫn cho học sinh. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cho bạn khi chúng ta
cùng nhau làm việc để giúp cho mọi học sinh học tập và đạt được các kỹ năng mới
trong thời gian còn lại cho đến cuối năm học.
Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 4 Sẽ Là Một Ngày Học, Các Trường Sẽ Đóng Cửa Vào
Ngày 2 Tháng 6
Theo lịch học hiện nay, Ngày Bầu Cử đã được lên kế hoạch vào thứ ba, ngày 28 tháng
4 và các trường dự kiến sẽ đóng cửa. Do lo ngại nạn dịch COVID-19, tiểu bang đã
chuyển Ngày Bầu Cử sang ngày 2 tháng 6 năm 2020. Do đó, học sinh sẽ tham gia học
tập trên mạng vào ngày 28 tháng 4 như một ngày học. Các trường sẽ đóng cửa vào
thứ ba, ngày 2 tháng 6, để đảm bảo chúng tôi tôn vinh Ngày Bầu Cử của tiểu bang trên
lịch như chúng tôi luôn làm.
Cần Giúp Đỡ về Chromebook Do Sở Cấp Hoặc Bạn Chưa Đến Nhận Máy?
Nếu máy tính Chromebook do Sở cấp cho bạn cần sửa chữa hoặc dịch vụ, bạn có thể
đem nó đến một trong hai Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Dành Cho Phụ Huynh & Gia
Đình được ghi bên dưới. Bạn cũng có thể đến nhận Chromebook tại các trung tâm này
nếu trước đó bạn chưa nhận được một cái nào ở trường của con bạn. Phụ huynh,
người giám hộ hoặc bất kỳ người lớn nào có tên trong hồ sơ là người liên lạc khi khẩn
cấp cho học sinh thì họ phải mang theo giấy chứng minh có hình khi đến nhận thiết bị.
Học sinh trung học nên mang theo thẻ học sinh do Sở Giáo Dục cấp. Cả hai trung tâm
sẽ hoạt động từ Thứ Hai - Thứ Sáu từ 9:00 sáng - 4:00 chiều, trừ ngày lễ.
Education Center
440 N. Broad Street, Lầu 1, Philadelphia, PA 19130
Fitzpatrick Annex Building (phía sau Trường Tiểu Học Fitzpatrick)
4101 Chalfont Drive, Philadelphia PA 19154
Hiện tại chúng tôi cũng có một đường dây hỗ trợ qua điện thoại (215-400-4444) và
email (FamilyTechSupport@philasd.org) dành riêng cho phụ huynh và học sinh để giúp
bạn khởi động các thiết bị do Sở Giáo Dục cấp và để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ
bản với các máy tính bị hỏng hoặc trục trặc. Thông tin về truy cập internet miễn phí
hoặc chi phí thấp có sẵn here.

Cần Giúp Đỡ Để Học Cách Sử Dụng Máy Chromebook Do Sở Giáo Dục Cấp?
Chúng tôi có sẵn hướng dẫn các bước cho các gia đình tại Trung Tâm Tài Liệu Cho
Việc Học Từ Xa (giữa trang) tại đây: www.philasd.org/chromebooks.
Kế Hoạch Học Tập Kỹ Thuật Số & Nguồn Lực
Bộ Công Cụ Nhà Trẻ dành cho các gia đình PreK và tài liệu bài học cho tất cả các môn
học và cấp lớp cho các gia đình từ K-12 hiện có sẵn trên trang web Hoạt Động Học Tập
Kỹ Thuật Số của chúng tôi tại www.philasd.org/digitallearning. Tài liệu K-12 mới sẽ
được thêm vào mỗi tuần để bạn có thể biết con bạn sẽ học gì trong tuần tới.
Tiếp Cận Với Giáo Viên, Giáo Viên Cố Vấn Và Y Tá
Giờ làm việc từ xa của giáo viên, giáo viên cố vấn và y tá của trường được đăng trên
mỗi trang web của trường để hỗ trợ thêm cho việc học tập và an sinh của con bạn tại
nhà. Giờ hành chính dành cho giáo viên đặc biệt được dành riêng cho việc giảng dạy
và tham gia với học sinh. Phụ huynh được khuyến khích kết nối với giáo viên bằng
cách sử dụng Google Classroom.
Tất cả chúng tôi khắp Sở Giáo Dục rất vui mừng được hợp tác với bạn trong giai đoạn
học tập từ xa này cho học sinh, sẽ kéo dài đến hết năm học vào ngày 12 tháng Sáu.
Chúng tôi tiếp tục làm việc thông qua các hoạt động của trường vào thời điểm chưa
từng có này và sẽ thông báo cho bạn khi có thông tin mới. Bạn cũng có thể nhận thông
tin chính xác và cập nhật bằng cách truy cập trang web www.philasd.org và tham gia sự
kiện Facebook Live @Phillyschools của tôi vào mỗi thứ Tư lúc 3 giờ chiều.
Xin cám ơn. Hãy giữ gìn sức khỏe và chúc bạn được bình yên.
Trân Trọng Kính Chào,
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4-20 Family Letter Instruction Update (Vietnamese)

