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Ngày 2 Tháng 2, 2021 

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 

Nhóm Cơ Sở Vật Chất Và Bảo Trì của chúng tôi tiếp tục lắp đặt quạt cửa sổ và thực hiện những sửa chữa 

cần thiết khác đối với hệ thống thông gió nhằm hỗ trợ hệ thống thông gió phù hợp trong trường học của 

chúng tôi và để chuẩn bị chào đón nhân viên và học sinh trở lại trường để dạy và học trực tiếp một cách 

an toàn. Xin lưu ý, quạt cửa sổ sẽ chỉ được lắp đặt trong các phòng không có hệ thống thông gió đang 

hoạt động nhưng có cửa sổ để cung cấp không khí trong lành. 

Dưới đây là ba thông tin bạn nên biết: 

● Thông Tin 1: Sở Giáo Dục đã mua khoảng 3.000 chiếc quạt được sản xuất để mỗi phút tạo 

ra ít nhất 270 feet khối không khí trong lành. Đó là luồng không khí trong lành đủ để hỗ trợ 18 

người trong phòng trước khi áp dụng các quy định về giãn cách xã hội. Chúng tôi cũng có dư quạt 

trong trường hợp cần phải thay thế từ đây cho đến suốt năm học. 

● Thông Tin 2: Quạt cửa sổ đã được chuyển đến tất cả các trường học nào cần và việc lắp đặt 

đã bắt đầu. Đến nay, hơn 1/3 số lượng quạt đã được lắp đặt. Mục tiêu của chúng tôi - càng nhiều 

càng tốt - là lắp đặt tất cả các quạt cửa sổ trước khi nhân viên trường trở lại vào ngày 8 tháng 2. 

Điều kiện thời tiết gần đây có thể gây ra sự chậm trễ một chút trong lịch trình lắp đặt của chúng 

tôi. 

● Thông Tin 3: Chúng tôi muốn nhiệt độ trong lớp học bằng hoặc trên 68 độ để hỗ trợ môi 

trường học tập trực tiếp thoải mái cho học sinh và nhân viên. Chúng tôi đã chủ động thử 

nghiệm nhiệt độ trong một số mẫu phòng có bật quạt cửa sổ để đánh giá tác động. Trong mọi 

trường hợp, nhiệt độ trong phòng vẫn trên 68 độ. Ngoài ra, khi quá trình học trực tiếp bắt đầu, các 

nhân viên quản lý cơ sở vật chất của trường sẽ kiểm tra các lớp học để đảm bảo quạt cửa sổ hoạt 

động tốt và nhiệt độ trong phòng phù hợp. 

Để tìm hiểu thêm các nỗ lực về hệ thống thông gió của chúng tôi và tất cả các biện pháp an toàn sẽ được 

áp dụng nhằm bảo vệ sức khỏe và an sinh của mọi người trong trường học của chúng tôi, xin vui lòng truy 

cập trang web: www.philasd.org/aes. 

Nhóm Điều Hành SDP 


