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Văn Bản Video dành Cho Gia Đình Về Ngày Tựu Trường DRH  
 

Xin chào các gia đình của Sở Giáo Dục Philadelphia. Thứ Tư, ngày 2 tháng 9, là ngày khai giảng. 

Chúng tôi rất phấn khởi được Rung Chuông Kỹ Thuật Số PHL và chào đón tất cả học sinh của 

chúng ta đến với một năm học mới và trưởng thành. Như tôi đã nói trước đây, năm học này sẽ không 

giống như bất kỳ năm học nào. 

Một điều mới mẻ và khác biệt là tất cả học sinh từ lớp PreK đến lớp 12 sẽ bắt đầu năm học với việc 

học tập bằng kỹ thuật số năm ngày một tuần với các giáo viên tại trường mà chúng đăng ký học. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một năm học thực sự. Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng đối 

với TẤT CẢ học sinh là phải bắt đầu năm học thật tốt bằng cách hàng ngày đăng nhập vào thiết bị 

kỹ thuật số của chúng đúng giờ, … bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên. Điều đó có nghĩa là hãy chuẩn 

bị trước bằng cách biết lịch học của con bạn, đảm bảo con bạn có máy Chromebook hoặc thiết bị kỹ 

thuật số khác để sử dụng hàng ngày VÀ đảm bảo bạn có phương tiện Internet. 

Trải nghiệm học tập kỹ thuật số cho học sinh sẽ trông khác hẳn so với mùa xuân năm ngoái. Dựa 

trên phản hồi mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo học sinh có nhiều thời gian hơn 

để cùng nhau làm việc, tham gia vào việc học tập theo dự án, áp dụng các nghiên cứu trên lớp vào 

trải nghiệm thực tế và tương tác với giáo viên. Chúng tôi cũng đã huấn luyện thêm cho giáo viên của 

mình để họ tăng cường khả năng giảng dạy bằng kỹ thuật số hấp dẫn. 

Mặc dù trường sẽ dạy hoàn toàn bằng kỹ thuật số, chúng tôi muốn khôi phục lại cảm giác quen thuộc 

và thói quen rất cần thiết cho học sinh của chúng tôi. Vì vậy, một lần nữa, điều đó bắt đầu bằng việc 

hàng ngày chúng đăng nhập vào mọi lớp học, đúng giờ, … giống như những gì chúng tôi mong đợi 

chúng đến lớp của mình hàng ngày. Việc kiểm tra sĩ số cùng với việc chấm điểm sẽ là một phần 

quan trọng trong việc tạo ra môi trường học tập nơi giáo viên và học sinh duy trì mối liên hệ chặt chẽ 

hàng ngày và học sinh cảm thấy được hỗ trợ và gắn bó. 

Chúng tôi nhận thấy rằng một số gia đình có thể có hoàn cảnh khiến việc học trực tuyến hàng ngày 

của học sinh trở nên khó khăn. Hãy biết rằng chúng tôi hiểu ... và chúng tôi sẵn sàng làm việc 

CÙNG bạn để hỗ trợ con bạn được thành công ở trường. Nếu có bất kỳ trở ngại nào đối với việc đi 

học hàng ngày của con bạn, xin vui lòng liên hệ với giáo viên của con bạn hoặc gửi email đến Văn 

Phòng Kiểm Diện & Chống Trốn Học tại attendanceandtruancy@philasd.org để được hỗ trợ. 

Điều thấy rõ là các học sinh và gia đình của chúng ta đã phải trải qua những tổn thương đáng kể do 

COVID-19 cũng như những tác động của sự phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng có hệ thống đang 

diễn ra. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc với các đối tác địa phương đáng tin cậy và các chuyên gia 

trong nước để khởi động sáng kiến Cùng Nhau Hồi Phục cho học sinh và nhân viên. 

Là một phần của nỗ lực đó, tất cả học sinh có thể tham gia vào các cuộc họp cộng đồng với giáo viên 

và bạn học của mình, đồng thời tham gia vào các hoạt động xây dựng mối quan hệ và học tập tình 

cảm xã hội trong suốt cả ngày. Ví dụ, giáo viên có thể đưa các bài tập chánh niệm vào lớp học của 

mình để giúp học sinh quản lý và điều chỉnh nhiều cảm xúc mà chúng có thể đang trải qua. Giáo 

viên và giáo viên cố vấn sẽ cùng nhau làm việc để xác định xem học sinh nào cần hỗ trợ thêm, và kết 

nối các gia đình với các nguồn lực bổ sung, nếu cần. Một nhà cung cấp sức khỏe hành vi cũng sẽ 

được phân công đến mỗi trường học để hỗ trợ thêm. Bạn có thể tìm thêm thông tin, hướng dẫn và tài 

liệu về ngày tựu trường tại: philasd.org/backtoschool. Đó là: philasd.org/backtoschool. 

Một lần nữa, chúng tôi thực sự phấn khởi chào đón các em đến với năm học mới này.  


