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Ngày 17 Tháng 2, 2021 
 

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,  
 

Tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn rất vui mừng về việc con em mình sẽ trực tiếp trở lại 

trường học vào tuần tới. Tuy nhiên, tôi viết thư này để chia sẻ tin tức đáng thất vọng rằng, do sự 

hòa giải của bên thứ ba đang diễn ra theo yêu cầu của Liên Đoàn Giáo Viên Philadelphia, việc bắt 

đầu kế hoạch đưa học sinh và nhân viên trở lại trường học của chúng tôi sẽ dời lại một tuần. Bây 

giờ chúng tôi dự định sẽ bắt đầu chào đón học sinh trở lại trường vào thứ hai, ngày 1 tháng 

3, bắt đầu từ những học sinh PreK-2 nào mà vào mùa thu gia đình chúng chọn phương pháp 

học tập kết hợp. 
 

Là cha mẹ và người giám hộ, bạn đều biết quá rõ rằng nhiều học sinh của chúng tôi đang gặp khó 

khăn về mặt xã hội, tình cảm và học tập sau khi học tập với giáo viên và bạn bè của chúng qua 

màn hình máy tính trong gần một năm. Đưa trẻ em của chúng ta trở lại trường học của chúng một 

cách an toàn theo từng giai đoạn là một bước quan trọng để giúp khôi phục ý thức cộng đồng và sự 

kết nối mà rất nhiều học sinh của chúng tôi muốn và cần. 
 

Ngay bây giờ, với các biện pháp an toàn rộng rãi được áp dụng, tôi tin chắc rằng các trường học 

của chúng tôi đã sẵn sàng chào đón nhân viên và học sinh trở lại để học trực tiếp. 
 

Kể từ tháng 3, hàng ngàn nhân viên của Sở Giáo Dục đã làm việc tại các trường học để chuẩn bị 

cho các em đến trường học trực tiếp một cách an toàn. 

● Chúng tôi đã công bố kế hoạch xét nghiệm nhanh cho học sinh và nhân viên, và bắt đầu 

cung cấp vắc xin COVID-19 cho giáo viên và nhân viên khác như là hai lớp an toàn bổ sung 

trong kế hoạch sức khỏe và an toàn nhiều lớp của chúng tôi. 

● Chúng tôi đã đầu tư 65 triệu đô la vào thiết bị bảo vệ cá nhân cho học sinh và nhân viên, 

trạm rửa tay không chạm, vách ngăn bằng thủy tinh, sửa chữa hệ thống thông gió và cải tiến 

luồng không khí trong lành, biển báo giữ khoảng cách và các lớp an toàn khác được chứng 

minh là duy trì mức độ lây lan vi rút thấp trong trường học. Đó là chưa tính đến 250 triệu đô 

la để giải quyết chất chì và amiăng cũng như các cải tiến khác được thực hiện. 

Tôi muốn nói rõ rằng tôi sẽ tiếp tục hợp tác nhằm tìm ra điểm chung để chúng ta có thể mở cửa 

nhiều trường học một cách an toàn càng nhanh càng tốt, và giúp con cái và gia đình của chúng ta 

tiến lên tránh được nhiều hậu quả bi thảm của đại dịch này.  
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