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Ngày 19 Tháng Giêng, 2021 

Thân Gởi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 

Vào thứ Tư, ngày 20 tháng 1, ban giám hiệu và nhân viên của trường có thể lên kế hoạch cho nửa ngày 

học trực tiếp và nửa ngày học không trực tiếp để nhân viên và học sinh được xem lễ nhậm chức của Joe 

Biden và Kamala Harris là Tổng Thống và Phó Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng chúng tôi 

có các bài làm bổ sung và hoạt động khác cho học sinh nào không xem lễ nhậm chức. 

 

Văn Phòng Hỗ Trợ Học Thuật đã chia sẻ các Inauguration Resources (Tài Liệu Lễ Nhậm Chức) này với 

các trường học của chúng tôi để hỗ trợ việc giảng dạy về lễ nhậm chức tổng thống lịch sử này. Các tài 

liệu bao gồm những câu hỏi phản ánh / thảo luận, những hoạt động phù hợp với các tiêu chuẩn và nội 

dung giảng dạy, và các nguồn tài liệu để hỗ trợ cho việc học tập độc lập. Bạn cũng có thể sử dụng những 

tài liệu này ở nhà với con em của bạn 

 

Lễ nhậm chức dự kiến sẽ xảy ra vào trưa thứ tư ngày 20 tháng 1, và lịch phát sóng trên đài truyền hình 

được ghi dưới đây (tất cả thời gian đều là Giờ Chuẩn Miền Đông): 

 

• Đài PBS sẽ phát sóng PBS News Hour của mình về Ngày Nhậm Chức bắt đầu lúc 10:30 sáng.  

• Đài NewsHour sẽ phát sóng trực tiếp, đưa tin về Chương Trình Celebrating America của Ủy Ban 

Nhậm Chức Tổng Thống trong khung giờ từ 8-10 giờ tối. 

• Đài ABC bắt đầu phủ sóng Lễ Nhậm Chức lúc 7 giờ sáng trên phần tin Good Morning America, 

sau đó sẽ là bảy giờ lễ nhậm chức từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đài ABC sau đó sẽ phát sóng Lễ 

Nhậm Chức của Joseph R. Biden, Jr. - Một Chương Trình Tin Tức Đặc Biệt của ABC lúc 8 giờ 

tối. 

• Đài CBS sẽ phủ sóng Lễ Nhậm Chức từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và tiếp theo là phần Tin Tức 

Đặc Biệt của CBS: Một Quốc Gia: Không Thể Chia Cắt lúc 8 giờ tối, trước Chương Trình 

Celebrating America lúc 8:30. 

• Đài NBC sẽ phát sóng sáu giờ Ngày Nhậm Chức từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều và sẽ phát sóng 

đặc biệt vào khung giờ Celebrating America với diễn văn của Tổng Thống và Phó Tổng Thống 

vào lúc 8:30 tối. 

• Đài FOX sẽ phát sóng năm giờ Ngày Nhậm Chức, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

• Đài CNN bắt đầu đưa tin về Lễ Nhậm Chức vào thứ ba ngày 19 tháng 1 lúc 4 giờ chiều EST và 

sẽ hoạt động cho đến thứ năm ngày 21 tháng 1 lúc 4 giờ sáng. 

• Đài MSNBC bắt đầu phủ sóng Ngày Nhậm Chức lúc 9 giờ sáng và sẽ phát sóng Celebrating 

America lúc 8:30 tối. Brian Williams sẽ đưa ra phân tích chuyên sâu về các sự kiện trong ngày 

trên chương trình The 11th Hour lúc 11 giờ tối. 

 

Xin cám ơn và chúc bạn được bình an. 

  

Trân Trọng Kính Chào, 

Evelyn 
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