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Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,  

 

Tôi lấy làm vui mừng xin chia sẻ rằng quá trình hòa giải của bên thứ ba do thành phố lãnh đạo 

giữa Sở Giáo Dục Philadelphia và Liên Đoàn Giáo Viên Philadelphia về việc mở cửa lại các 

trường công lập của thành phố chúng tôi sắp kết thúc. Thông tin chi tiết sẽ được hoàn thiện trong 

vài ngày tới và sẽ được chia sẻ với bạn vào thứ hai, ngày 1 tháng 3 năm 2021. Trong thời gian 

chờ đợi, học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 2 nào theo kế hoạch sẽ trở lại trường vào Thứ 

Hai, ngày 1 tháng 3 vẫn tiếp tục học tập trực tuyến cho đến khi được thông báo sau. 
 

Chúng tôi nhận thấy rằng sự không chắc chắn xung quanh việc mở lại các trường học của chúng 

tôi đã gây lo lắng và bất tiện cho nhiều gia đình, và bạn muốn biết chi tiết ngay hôm nay. Những 

gì tôi có thể chia sẻ hôm nay là vẫn còn một số chi tiết quan trọng đang được hoàn thiện và 

chúng tôi muốn hoàn thiện những chi tiết đó để có thể công bố cùng một lúc toàn bộ kế hoạch 

học tập kết hợp của học sinh. 
 

Trọng tâm của chúng tôi đã và vẫn là mở của lại các trường học một cách an toàn để chúng tôi có 

thể bắt đầu từ từ tạo cơ hội học tập trực tiếp cho học sinh và gia đình của chúng tôi, là những 

người muốn và cần lựa chọn chương trình học tập này, bắt đầu từ những học sinh nhỏ tuổi nhất 

của chúng tôi. 

Tôi mong muốn được chia sẻ chi tiết vào thứ tai. Cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn khi 

chúng tôi kết thúc quá trình hòa giải vì lợi ích tốt nhất của học sinh và nhân viên của chúng tôi. 
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