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Ngày 31 tháng 7, 2020  
 

Thân Gởi Phụ Huynh Và Gia Đình Của Sở Giáo Dục, 
 

Vào ngày 30 tháng 7, Hội Đồng Giáo Dục đã phê duyệt hai chủ đề hành động chính - Đó là thay đổi trong Lịch 

Năm Học 2020-2021 và đề xuất kế hoạch mở cửa trường có tên là Kế Hoạch Đẩy Mạnh Sự An Toàn Trong Giáo 

Dục. 
 

Năm học tới sẽ bắt đầu vào thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2020, cho phép giáo viên có thêm thời gian để đào sâu các 

kỹ năng của mình để giảng dạy cho học sinh chương trình kỹ thuật số hấp dẫn. Tất cả học sinh từ lớp Mẫu Giáo 

đến lớp 12 sẽ tham gia học tập bằng kỹ thuật số năm ngày trong tuần. Chúng cũng sẽ được các giáo viên của trường 

mà chúng đã đăng ký học, giảng dạy cho đến cuối học kỳ 1 là ngày 17 tháng 11.  Sau đó, học sinh sẽ chuyển sang 

chương trình học kết hợp giữa học tập trực tiếp và học tập bằng kỹ thuật số miễn là hướng dẫn của Bộ Y Tế Công 

Cộng Philadelphia và những dấu hiệu khác cho thấy việc đó là an toàn.  Việc lựa chọn học tập 100% bằng kỹ thuật 

số sẽ có sẵn vào thời điểm đó và chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các cơ hội cho học sinh được giảng dạy bởi các 

giáo viên từ trường mà chúng đã đăng ký học. Học sinh Nhà Trẻ PreK thuộc các chương trình PreK của Sở cũng sẽ 

được học tập bằng kỹ thuật số mỗi tuần năm ngày trong suốt học kỳ 1.  
 

Lịch Năm Học 2020-2021 cho thấy học sinh có 180 ngày học trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 9 năm 2020 

đến ngày 11 tháng 6 năm 2021. Học sinh và giáo viên có 23 ngày nghỉ. Để xem lịch, xin vui lòng bấm vào đây here 

hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.philasd.org và nhấp vào liên kết lịch ở đầu trang. 
 

Trong những tuần sắp tới, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về các khía cạnh chính trong kế hoạch của chúng tôi, bao 

gồm: sáng kiến Cùng Nhau Phục Hồi để hỗ trợ các nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh và nhân viên của chúng 

tôi; thời gian học trong ngày và thời khóa biểu; việc phân phối và hỗ trợ máy Chromebook; việc truy cập Internet; 

phân phối bữa ăn cho học sinh; cải thiện cơ sở vật chất tại trường học; và nhiều thông tin hơn. 
 

Cảm ơn bạn đã tham gia và hợp tác trong lúc chúng tôi tiến hành một kế hoạch mở cửa trường lại. Kế hoạch này 

cung cấp các cơ hội giáo dục mà tất cả học sinh của chúng ta cần và xứng đáng có trong khi hỗ trợ sức khỏe và an 

sinh cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể cùng nhau chuẩn bị cho một năm học an toàn và thành công. 
 

Trân Trọng Kính Chào, 
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