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Ngày 21 tháng 8, 2020
Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Thật là khó tin khi chúng ta chỉ còn dưới 2 tuần nữa là bắt đầu năm học 2020-2021 chưa từng có. Mặc dù năm
học này sẽ có nhiều thay đổi khi chúng tôi thực hiện các bước để hỗ trợ sức khỏe cho mọi người trong đại
dịch COVID-19, nhưng một điều vẫn giữ nguyên đó là sự phấn khởi của chúng tôi khi chào đón các học sinh
của mình trở lại với một năm học tập và trưởng thành.
Trong nhiều tháng qua, chúng tôi đã làm việc cật lực để chuẩn bị cho năm học mới được khai giảng vào thứ
tư, ngày 2 tháng 9 với tất cả học sinh từ PreK-12 đều học tập bằng kỹ thuật số trong học kỳ đầu tiên. Chúng
tôi đã từng:
● sử dụng thông tin chi tiết và phản hồi từ mùa xuân năm ngoái để củng cố cách thức giáo viên sẽ dạy
và trẻ em sẽ học trực tuyến như thế nào;
● thu hút hiệu trưởng và các nhân viên khác trong trường tham gia buổi huấn luyện chuyên môn để hỗ
trợ tốt hơn cho các nhu cầu của học sinh và gia đình của chúng tôi, với sự tham gia của các giáo
viên khi họ trở lại vào ngày 24 tháng 8;
● triển khai việc hỗ trợ xã hội-tinh thần cho học sinh và nhân viên, thừa nhận rằng chúng ta phải giải
quyết những nhu cầu này trước tiên, do những tổn thương mà tất cả chúng ta đã trải qua do đại dịch
và những bất công chủng tộc có hệ thống đang diễn ra;
● xây dựng Liên Minh Công Bằng để giúp khơi dậy và xóa bỏ các chính sách và phương pháp bất
bình đẳng hoặc phân biệt chủng tộc trong trường học và nơi làm việc của chúng tôi, và mặt khác tạo
ra một Sở Giáo Dục công bằng hơn;
● chuẩn bị mở rộng dịch vụ phân phối bữa ăn của chúng tôi để học sinh tiếp tục nhận được bữa ăn
dinh dưỡng trong lúc chúng học từ xa.
● và nhiều hơn nữa.
Chúng tôi cũng đã thu thập một số hướng dẫn và lời nhắc nhở cho gia đình trong danh sách Family
Back-to-School Checklist (Những Điều Cần Làm Cho Ngày Tựu Trường) để giúp bạn và con bạn sắp
xếp và chuẩn bị cho một năm học mới thành công. Nếu bạn chưa nhận được thông tin tựu trường từ trường
học của con mình thì bạn sẽ sớm nhận được thông tin này. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo bạn có tất cả
thông tin cần thiết để bắt đầu năm học một cách hiệu quả.
Cảm ơn sự linh hoạt và hợp tác của bạn khi chúng ta cùng nhau hợp tác để hỗ trợ một năm học 2020-2021 an
toàn và thành công cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong được sớm gặp lại bạn!
Trân Trọng Kính Chào,
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