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Ngày 8 tháng 3, 2021 
 

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,  
 

Tôi lấy làm vui mừng thông báo rằng Liên Đoàn Giáo Viên Philadelphia (PFT) hiện đã hoàn tất 

việc đánh giá mức độ sẵn sàng cho thêm 45 trường học. Bắt đầu từ thứ hai, ngày 15 tháng 3, 45 

trường này sẽ mở cửa trở lại để dạy trực tiếp cho học sinh từ lớp PreK đến lớp 2 nào mà vào mùa 

thu năm rồi gia đình chúng đã chọn mô hình học tập kết hợp hybrid. Các giáo viên và nhân viên 

hỗ trợ từ lớp PreK đến lớp 2 của 45 trường này sẽ trở lại trường vào thứ tư, ngày 10 tháng 3 để 

chuẩn bị chào đón học sinh vào thứ hai tuần sau. Các trường này theo sau nhóm 53 trường đầu 

tiên mở cửa trở lại cho việc học trực tiếp ngày hôm nay.  

45 trường mở cửa học trực tiếp vào ngày 15 tháng 3 là:   
  

Alexander Adaire School A.L. Fitzpatrick School General George A. McCall School 

Rudolph Blankenburg School Benjamin Franklin School Delaplaine McDaniel School 

Joseph H. Brown School Horatio B. Hackett School Morton McMichael School 

Lewis C. Cassidy School Haverford Center General George G. Meade School 

Benjamin B. Comegys School Charles W. Henry School John M. Patterson School 

Jay Cooke Elementary School Thomas Holme School Thomas M. Peirce School 

William Cramp School Francis Hopkinson School Samuel Pennypacker School 

Kennedy C. Crossan School William H. Hunter School Robert B. Pollock School 

William Dick School Andrew Jackson School Potter-Thomas School 

Hamilton Disston School Abram Jenks School Rhawnhurst School 

Tanner Duckrey School General Philip Kearney School Philip H. Sheridan School 

Ellwood School William D. Kelley School Edwin M. Stanton School 

Eleanor C. Emlen School John B. Kelly School Vare-Washington Elementary 
School 

Louis H. Farrell School Robert E. Lamberton Elementary 
School 

John Welsh School 

D. Newlin Fell School James Logan School Widener Memorial School 

 



 

Là một phần của thỏa thuận chung ban đầu, những chiếc quạt cửa sổ trước đây đã được lắp đặt 

trong các lớp học ở những trường này sẽ được thay thế bằng máy lọc không khí trước khi học 

sinh quay trở lại. 
 

PFT sẽ tiếp tục đánh giá mức độ sẵn sàng của trường, với mục tiêu thông báo ngày các trường 

còn lại mở cửa để phục vụ học sinh PreK-2 trước ngày 22 tháng 3 năm 2021. Sau khi hoàn tất 

việc đánh giá mức độ sẵn sàng cho tất cả các trường từ PreK-2, PFT sẽ bắt đầu đánh giá cho các 

trường còn lại phục vụ học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 để các nhóm học sinh khác có thể bắt đầu 

dần dần trở lại học trực tiếp một cách an toàn. 
 

Như đã chia sẻ trước đây, các gia đình PreK-2 nào ban đầu chọn tiếp tục học tập kỹ thuật số 

100% sẽ có thể chọn tham gia học kết hợp sau khi tất cả học sinh học kết hợp PreK-2 đã tham 

gia thành công. 
 

Thật là ấm lòng khi một lần nữa được gặp lại trẻ em trong các trường học của chúng ta ngày hôm 

nay sau gần một năm, và tôi mong muốn được chào đón những người trẻ tuổi của chúng ta trở lại 

học trực tiếp vào tuần tới và trong những tuần tới một cách an toàn hơn nữa. Cảm ơn bạn đã kiên 

nhẫn khi chúng tôi tiến hành công tác quan trọng là mở cửa lại các trường học của chúng tôi một 

cách an toàn. Vui lòng truy cập trang web: philasd.org/aes  để tìm hiểu thêm về nhiều lớp an toàn 

mà chúng ta có và cách thức tất cả chúng ta có thể thực hiện phần việc của mình để bảo vệ cho 

mình và bảo vệ lẫn nhau trong khi ở trường. 
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