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Các Gia Đình Thân Mến,  
 

Vào tuần tới, Sở giáo Dục sẽ mở lại Quá Trình Lựa Chọn Mô Hình Học Tập nhằm cho phép các 
gia đình từ lớp PreK đến lớp 2 nào mà vào mùa thu năm rồi họ đã chọn phương pháp học tập 
100% bằng kỹ thuật số thì giờ đây họ có cơ hội chọn phương pháp học tập kết hợp (đến trường 
học trực tiếp kết hợp với học kỹ thuật số ở nhà) trong năm học này.  
 

Thời gian chọn lựa sẽ bắt đầu từ thứ ba ngày 16 tháng 3 và kết thúc vào thứ ba ngày 23 
tháng 3. Tương tự như quá trình lựa chọn vào mùa thu năm ngoái, các gia đình từ lớp PreK đến 
lớp 2 có thể lựa chọn giữa phương pháp học tập kết hợp và phương pháp học tập 100 % kỹ thuật 
số - bất kỳ phương pháp gì miễn là phù hợp nhất với nhu cầu của con bạn và gia đình. Nếu bạn 
chọn phương pháp học tập kết hợp thì bắt đầu từ thứ hai ngày 5 tháng 4, con bạn sẽ đến trường 
học trực tiếp mỗi tuần 2 ngày và học kỹ thuật số mỗi tuần 3 ngày, dựa trên lịch trình được chỉ 
định. Những lịch học này được thiết kế để giới hạn số lượng học sinh trong trường học mỗi ngày 
được an toàn và giúp duy trì việc giữ khoảng cách suốt cả ngày trong tất cả các trường học.  
 

Tôi khuyến khích bạn xem các video Safe Return to School (Trở lại Trường Học An Toàn) và 
Clean and Healthy Schools (Trường Học Sạch Sẽ và Lành Mạnh) này và truy cập trang web: 
philasd.org/aes để tìm hiểu thêm về nhiều lớp an toàn mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ sức khỏe 
và an sinh cho mọi người trong trường. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể gọi đường dây nóng dành 
cho các gia đình nói tiếng Anh của chúng tôi số 215-400-5300, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ 
sáng - 4:30 chiều. Đường dây nóng bằng các ngôn ngữ khác có thể được tìm thấy tại here.   
 

Bạn sẽ nhận được từ trường một đường link về cuộc Khảo Sát Ý Kiến Lựa Chọn Mô Hình Học 
Tập vào thứ ba tới. Hãy nhớ trả lời trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 23 tháng 3. Nếu 
bạn không trả lời khảo sát, con bạn sẽ tiếp tục học tập kỹ thuật số 100%. Gia đình nào lựa chọn 
phương pháp học tập trực tiếp trong thời gian từ ngày 24 - 26 tháng 3 năm 2021 sẽ được trường 
học của con họ liên hệ về các bước tiếp theo. Như mọi khi, các gia đình nào chọn phương pháp 
học tập kết hợp có thể quay lại phương pháp học kỹ thuật số 100% vào bất cứ lúc nào. 
 
Cảm ơn bạn đã hợp tác khi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ nhu cầu học tập cho những học sinh nhỏ tuổi 
nhất của chúng tôi. 
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