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Sau gần một năm học tập 100% bằng kỹ thuật số vì nạn dịch COVID 19, theo từng giai đoạn chậm và an                       
toàn, Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ cho từng nhóm học sinh chuyển sang phương pháp học tập trực tiếp                   
kết hợp với học tập kỹ thuật số (gọi là học tập Hybrid). Những học sinh nào chọn học Hybrid sẽ đến                      
trường học trực tiếp mỗi tuần 2 ngày -- chỉ vào ngày được chỉ định mà thôi – và tham gia học tập kỹ thuật                         
số vào ba ngày còn lại . 

Học sinh từ PreK-2 nào mà vào mùa thu năm rồi gia đình chúng đã chọn phương pháp học Hybrid,                    
thì bắt đầu từ thứ hai, ngày 22 tháng 2, các em sẽ được nhập học trước. Nhân viên hỗ trợ học sinh                       
PreK-2 của chúng tôi sẽ trở lại trường học vào thứ hai, ngày 8 tháng 2 để chuẩn bị chào đón học sinh vào                        
ngày 22. Các gia đình PreK-2 nào đã chọn giữ nguyên 100% học kỹ thuật số sẽ có cơ hội chọn tham gia                       
sau đó. Ban giám hiệu nhà trường sẽ liên hệ với gia đình PreK-2 với các chi tiết cụ thể. 

Khi bắt đầu chuyển sang học trực tiếp, chúng tôi rất tự tin khi biết rằng mình đã chuẩn bị từ Mùa Xuân                       
năm 2020. Mỗi trường học đều có những biện pháp an toàn rộng rãi để bảo vệ sức khỏe và an sinh cho                       
học sinh và nhân viên của chúng tôi bao gồm:  

- những quy định tự kiểm tra trước đối với học sinh và nhân viên, 
- thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho nhân viên và học sinh để hỗ trợ việc đeo khẩu trang và che mặt                       

theo quy định, 
- sắp xếp phòng học và nhà vệ sinh mới để đẩy mạnh việc giữ khoảng cách, 
- vách ngăn plexiglass trong các văn phòng, 
- trạm vệ sinh tay và vòi nước uống không chạm ở hành lang, 
- biển báo về sức chứa tối đa bên ngoài mỗi phòng & biển báo an toàn khắp mọi nơi, và 
- các quy trình dọn dẹp vệ sinh đều sử dụng các sản phẩm được EPA chấp thuận. 
  

Việc đánh giá hệ thống thông gió cũng đã được hoàn thành cho tất cả các trường cũng như việc sửa chữa                      
và / hoặc cải tiến cần thiết đang được tiến hành tốt. Bất kỳ phòng lớp nào mà chúng tôi không thể đảm                       
bảo sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn thông gió vì bất kỳ lý do gì sẽ không được sử dụng. Tôi khuyến khích bạn                        
truy cập trang web www.philasd.org/aes để xem những video hữu ích, những thủ tục an toàn, mục Giải                  
Đáp Thắc Mắc, các tài liệu khác và liên kết về báo cáo hệ thống thông gió của trường học. 

Việc học trực tiếp có thể bắt đầu một cách an toàn nếu tất cả chúng ta đều thực hiện phần việc của mình,                        
kiên nhẫn và linh hoạt và lập kế hoạch trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật khi sắp tới                        
ngày chuyển tiếp học sinh của mình trở lại phương pháp học trực tiếp một cách chậm và an toàn. 
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