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Ngày 28 Tháng 4, 2020 
 

Các Gia Đình Học Sinh Lớp 12 Thân Mến,  
 

Tôi hy vọng rằng khi đọc lá thư này, các em và gia đình các em đều được mạnh khỏe trong thời gian 
chưa từng có này. 
 

Vào ngày 9 tháng 4, chúng tôi đã chia sẻ thông tin đáng thất vọng rằng các trường học của chúng ta 
sẽ đóng cửa cho đến cuối năm học và các sự kiện xã hội do nhà trường bảo trợ mà các em mong chờ 
cả năm như là vũ hội và lễ tốt nghiệp sẽ bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Mặc dù những quyết định 
này được đưa ra vì sự an toàn và sức khỏe của học sinh chúng tôi, nhưng điều đó không làm cho 
chúng bớt đau lòng - cho các em và cho tất cả chúng ta. Mặc dù những sự kiện này không thể thực 
hiện theo phương thức truyền thống nhưng chúng tôi vẫn cam kết sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho Lớp 
2020 một cách an toàn bắt đầu vào cuối tháng 5. Các em xứng đáng với điều đó và nhiều hơn nữa. 
Hôm nay tôi viết thư này để chia sẻ một số kế hoạch của chúng tôi với các em. 
 

Lễ Tốt Nghiệp Lớp 2020  
Một nhóm lập kế hoạch đã làm việc cùng với các thành viên của Hội Đồng Tư Vấn Học Sinh của tôi 
để tạo ra một số trải nghiệm thú vị và đáng nhớ cho Lớp 2020, bao gồm: 

 Lễ tốt nghiệp ảo toàn Sở với các buổi biểu diễn đặc biệt, diễn giả khách mời bất ngờ và nổi 
tiếng (hiện tại) và lời mời đặc biệt, có thể chia sẻ để giúp các em cùng tham với gia đình và bạn 
bè trong lễ tốt nghiệp của mình, 

 một bữa tiệc sau tốt nghiệp được tổ chức bởi một DJ nổi tiếng, 

 chiến dịch quảng bá toàn thành phố với quảng cáo được sửa đổi cho từng trường trung học 
của Sở, 

 Chiến dịch truyền thông xã hội do học sinh lãnh đạo, nơi các em có thể đại diện trường học của 
mình, và 

 một cơ hội cho mọi người dân Philadelphia trong toàn thành phố cùng lúc tham gia vào một 
hoạt động để tôn vinh Lớp 2020. 

 

Ngoài các kế hoạch này, từng trường trung học có thể chọn tổ chức lễ tốt nghiệp hoặc bữa tiệc ảo cho 
học sinh của mình vào tháng 6. Nhân viên nhà trường sẽ cung cấp thêm thông tin nếu họ đang theo 
đuổi lựa chọn này. Với sự an toàn làm ưu tiên hàng đầu, Sở Giáo Dục hoặc trường học của các em sẽ 
không lên kế hoạch sự kiện trực tiếp nào dành cho học sinh lớp 12 cho đến khi có thông báo mới. 
 

Sau Tháng 6 Năm 2020  
Chúng tôi biết rằng không có chương trình ảo nào có thể thay thế lễ tốt nghiệp thực sự khi các em 
cùng các bạn học đi ngang qua khán đài trong lễ phục tốt nghiệp của mình và ném mũ của mình lên 
không trung để tung hô những năm làm việc chăm chỉ. Chúng tôi sẽ làm việc với các trường trung 
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học để cố gắng và cung cấp trải nghiệm truyền thống hơn cho các em một khi lệnh cách ly xã hội 
chính thức được dỡ bỏ. Nên biết rằng có thể sẽ có một thời gian trước khi điều này xảy ra. 
 

Cập Nhật Về Lệ Phí/Phí Phải Trả  
Sở Giáo Dục tiếp tục làm việc với các trường trung học để xác định quy trình hoàn trả. Tiền hoàn trả 
sẽ khác nhau tùy theo trường dựa trên từng gói và tình trạng lập kế hoạch của trường. Ví dụ, trong 
trường hợp như đã đặt hàng quyển kỷ yếu và áo thun lớp 12 thì các em vẫn có thể nhận được những 
hàng hóa đó vào thời gian và phương pháp an toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp các khoản thanh 
toán ứng trước đã được thực hiện, chúng tôi sẽ cần thời gian để xác định cách thức và liệu các trường 
sẽ được hoàn trả bởi các địa điểm. Chúng tôi yêu cầu các em tiếp tục kiên nhẫn trong lúc chúng tôi 
vượt qua tình huống phức tạp này trong những tuần sắp tới. Ngoài ra, nếu các em chưa thanh toán 
các khoản phí, mỗi trường vẫn có thể cho phép các em thanh toán chúng để có thể nhận được một số 
hàng hóa có trong các gói phí của họ. Các em sẽ nhận thêm thông tin từ trường của mình trong 
những tuần sắp tới. 
 

Khi chúng ta kết thúc năm học này, các em cũng có thể mong có thêm thông tin về cơ hội được vào 
trường một cách an toàn để lấy bất kỳ vật dụng cá nhân nào mà các em để trong tủ khóa và trả lại bất 
kỳ thiết bị, sách giáo khoa và đồng phục thể thao nào. 
  
Bất kể hoàn cảnh nào, không có gì và không ai có thể lấy đi những năm tháng vất vả, nghiệt ngã và 
kiên trì của các em để các em tự hào trở thành một học sinh tốt nghiệp của Sở Giáo Dục Philadelphia 
năm 2020. XIN CHÚC MỪNG! Tôi mong được cùng các em ăn mừng một cách an toàn trong những 
tuần sắp tới và sẽ cập nhật cho các em về tiến triển kế hoạch của chúng tôi. 
 

Hãy giữ gìn sức khỏe và chúc các em được bình yên.  
 

Trân Trọng Kính Chào, 
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