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Ngày 31 tháng 8 năm 2020 

 

Xin chào các gia đình tại Học khu Philadelphia (SDP), 

 

Ngày tựu trường, ngày 2 tháng 9, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Để giúp bạn chuẩn bị thêm 

cho ngày khai giảng, chúng tôi đã thêm các tài nguyên mới vào trung tâm về quay lại 

trường học của chúng ta tại philasd.org/backtoschool. Ngoài Danh sách kiểm tra dành 

cho gia đình về quay lại trường học, Hướng dẫn nhanh về điểm danh & chấm điểm, 

Lịch học tập 2020-2021, Chromebook và các tài nguyên internet, giờ đây bạn sẽ thấy:  

● Tóm lược về một ngày trong cuộc sống - đó là các ví dụ về một ngày học tập 

kỹ thuật số điển hình của học sinh ở nhiều cấp lớp khác nhau để giúp bạn biết 

điều gì sẽ xảy ra.  

● Thông tin đường dây nóng - đường dây nóng thông tin chung của chúng tôi có 

ở 10 ngôn ngữ và hiện hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 

giờ 30 chiều 

● Tài nguyên của Văn phòng Tương tác Gia đình và Cộng đồng - Tài nguyên 

của Văn phòng Tương tác Gia đình và Cộng đồng - bao gồm danh mục khóa 

học của học viện dành cho gia đình từ xa mới, các tài nguyên dành cho gia đình 

để hỗ trợ việc học kỹ thuật số tại nhà, và thông tin về Cổng thông tin dành cho 

phụ huynh & gia đình, chủng ngừa và hỗ trợ gia đình đa ngôn ngữ. 

● Các địa điểm phân phát suất ăn cho học sinh mới - Bắt đầu từ thứ Năm, 

ngày 3 tháng 9 năm, bạn có thể đến nhận hộp suất ăn mang đi cho học sinh 

của hộ gia đình mình tại bất kỳ địa điểm nào trong số 62 điểm phân phát suất ăn 

của Học Khu. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã mở rộng tính linh hoạt cho các 

học khu vào sáng nay, vì vậy các gia đình sẽ không cần cung cấp số thẻ của học 

sinh để nhận suất ăn. 

Chúng tôi đã sẵn sàng và hào hứng Rung chuông PHL và khởi động hoạt động học kỹ 

thuật số cho tất cả các học sinh vào Thứ Tư, ngày 2 tháng 9. Hẹn gặp lại các em sau! 
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