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Ngày 15 tháng 3, 2021 
 

Thân Gởi Các Phụ Huynh/Giám Hộ 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 35 trường học. Bắt đầu từ thứ hai, ngày 22 tháng 3, 35 

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 35 trường này sẽ trở lại trường vào thứ tư, ngày 17 tháng 3 để 

chuẩn bị chào đón các học sinh nhỏ của chúng tôi. 

 

35 trường mở cửa học trực tiếp vào ngày 22 tháng 3 là: 
 

Bache-Martin School Jenks Academy for Arts and 
Sciences 

Richmond School 

Barton, Clara School Key, Francis S. School Roosevelt Elementary School 

Blaine, James G. School Kirkbride, Eliza B. School Rowen, William School 

Bridesburg School Lingelbach, Anna L. School Solis-Cohen, Solomon School 

Childs, George W. School Lowell, James R. School South Philadelphia High School 

Dobson, James School Ludlow, James R. School Spring Garden School 

Dunbar, Paul L. School McClure, Alexander K. School Sullivan, James J. School 

Forrest, Edwin School Meredith, William M. School Taggart, John H. School 

Frank, Anne Elementary School Morris, Robert School Washington, George High 
School 

Girard, Stephen School Motivation High School Mitchell, S. Weir Elementary 
School 

Gompers, Samuel School Nebinger, George W. School Ziegler, William H. School 

Harrington, Avery D. School Pennell, Joseph School  

 

Như đã chia sẻ trước đây, 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. 

 



 

Ngoài ra, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 3, 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 đã chọn mô hình học tập kỹ thuật số 100% sẽ có cơ hội chọn tham gia học tập kết hợp 

hoặc vẫn là kỹ thuật số 100% tại nhà trong niên học này. Nếu bạn chọn phương pháp học kết 

hợp thì: 1) trường học của con bạn sẽ liên hệ với bạn trong khoảng thời gian từ ngày 24-26 tháng 

3 năm 2021 và 2) bắt đầu vào tuần lễ thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021 con bạn sẽ đến trường 

học trực tiếp mỗi tuần 2 ngày và học kỹ thuật số tại nhà mỗi tuần 3 ngày, dựa trên lịch trình đã 

được ấn định. Nếu bạn không trả lời khảo sát ý kiến thì con bạn sẽ tiếp tục học 100 % kỹ thuật số 

tại nhà. 

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. 
 

Xin cám ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ để chúng tôi chào đón thêm những học sinh trẻ của chúng ta 

trở lại học trực tiếp vào tuần tới và trong những tuần tới. Chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ môi 

trường học tập trực tiếp lành mạnh cho học sinh và nhân viên chỉ khi nào mọi người thực hiện 

phần việc của mình bằng cách ở nhà nếu bạn bị ốm, hàng ngày tự kiểm tra sức khỏe trước, đeo 

khẩu trang hoặc che mặt và tuân theo tất cả các quy trình về sức khỏe và an toàn. Bạn có thể tìm 

thấy thông tin chi tiết về các giao thức này và kế hoạch học tập kết hợp của chúng tôi tại: 

philasd.org/aes. 
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