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Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia:
Dựa trên những thông tin cập nhật gần đây nhất từ Sở Y Tế Công Cộng Philadelphia (PDPH), Bộ Giáo Dục
Pennsylvania (PDE) và Bộ Y Tế Pennsylvania (PDH), để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cho các nhân viên, học sinh
và gia đình của chúng tôi, Sở Giáo Dục Philadelphia đã quyết định rằng tất cả các trường học sẽ vẫn học tập hoàn
toàn trực tuyến vào thời điểm này. Điều này có nghĩa là kế hoạch bắt đầu chuyển sang mô hình học tập kết hợp vào
cuối tháng này được tạm ngưng và tất cả học sinh sẽ vẫn tiếp tục học tập kỹ thuật số 100% cho đến khi có thông báo
mới. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển sang học tập kết hợp, nhưng chúng tôi cam kết chỉ làm như vậy khi hướng
dẫn và dữ liệu từ PDPH, PDE và PDH cho thấy rằng chúng tôi có thể làm điều đó một cách an toàn.
Các giáo viên vẫn tham gia huấn luyện chuyên môn trực tuyến cho đến hết ngày thứ hai, 16 tháng 11. Các gia đình
nên tuân theo thời khóa biểu đã được chia sẻ và có kế hoạch tiếp tục lịch học kỹ thuật số bình thường của mình vào
thứ ba, ngày 17 tháng 11.
Chúng tôi nhận thấy đây là một tin đáng thất vọng đối với những học sinh và gia đình nào muốn tiếp tục việc học
trực tiếp, nhưng sự an toàn đã và sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các gia đình nào đã chọn tham gia mô
hình học tập kết hợp sẽ duy trì sự lựa chọn của họ khi nào có hướng dẫn và dữ liệu cho thấy việc chuyển sang học
tập kết hợp là an toàn. Trong lúc chúng tôi tiếp tục việc học tập hoàn toàn bằng kỹ thuật số, chúng tôi vẫn hoàn toàn
cam kết hỗ trợ các nhu cầu của học sinh và gia đình. Để biết thông tin hoặc hỗ trợ về máy chromebook / hỗ trợ công
nghệ, hỗ trợ xã hội-tinh thần, các bữa ăn, việc chuẩn bị trường sở và hơn thế nữa, xin vui lòng truy cập trang web
Advance Education Safely của chúng tôi tại: www.philasd.org/aes.
Như tôi đã nói trước đây, tình hình luôn thay đổi của dịch COVID-19 đòi hỏi tất cả chúng ta phải linh hoạt. Chúng
ta phải mong đợi và chuẩn bị cho những thay đổi đó khi chúng ta cùng nhau làm việc để hỗ trợ sức khỏe và an sinh
cho mọi người. Trong thời gian chờ đợi, xin hãy chăm sóc sức khỏe và chúc bạn được an toàn .
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