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(Ngày) 
 
(Tên bạn) 
(Địa Chỉ Bạn) 
 
Thân Gởi (Thượng Nghị Sĩ Toomey hoặc Thượng Nghị Sĩ Casey): 
 
Tôi thỉnh cầu ông ủng hộ Đạo Luật HEROES, đạo luật quan trọng sẽ cung cấp 60 
tỷ đô la tài trợ khẩn cấp cho các trường học của chúng tôi trên toàn quốc. 
 
Các Sở Giáo Dục trên toàn quốc đang phải đối mặt với những chi phí bất ngờ và 
tổn thất doanh thu do đại dịch COVID-19 gây ra. Tại thành phố Philadelphia, 
doanh thu địa phương đã giảm và chi phí liên quan đến việc giữ cho học sinh và 
nhân viên được khỏe mạnh, an toàn và học tập vào tháng 9 sẽ rất đáng kể. Nếu 
không có thêm nguồn tài trợ của liên bang, Sở Giáo Dục sẽ phải đối mặt với một 
cuộc khủng hoảng tài chính đáng kể. 
 
Thượng viện Hoa Kỳ cần thông qua Đạo Luật HEROES để đảm bảo cho các sở 
giáo dục của chúng tôi có thể duy trì hoạt động, áp dụng các biện pháp phòng ngừa 
sức khỏe và an toàn phù hợp và đảm bảo cho học sinh tiếp tục được tiếp cận với 
một nền giáo dục nghiêm ngặt. 
 
Đây là một khoản đầu tư quan trọng và vô giá cho các học sinh của ngày nay và 
cho các công dân và nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta mai sau. Cám ơn ông đã 
bảo vệ nền giáo dục công lập của Tiểu Bang Pennsylvania. 
 
Trân Trọng Kính Chào, 
(Tên Bạn) 


