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Ngày 22 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 22 trường học. Bắt đầu từ thứ hai, ngày 5 tháng 4, 22
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 22 trường này sẽ trở lại trường vào thứ tư, ngày 24 tháng 3 để
chuẩn bị chào đón các học sinh nhỏ của chúng tôi. PFT đã yêu cầu thêm một hoặc hai ngày để
hoàn tất việc đánh giá mức độ sẵn sàng cho Trường Gilbert Spruance. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông
tin với cộng đồng trường đó ngay sau khi việc xem xét này hoàn tất.
Vào ngày 5 tháng 4, 22 trường sau đây sẽ mở cửa chỉ cho học sinh từ lớp Pre K-2 nào học trực
tiếp mà thôi:
Add B. Anderson School

Mastery Charter School at
Cleveland (PreK)

James Rhoads School

William C. Bryant School

Mastery Charter School at
Wister (PreK)

George Sharswood School

Laura H. Carnell School

Austin Meehan School

Allen M. Stearne School

Watson Comly School

Thomas Mifflin School

Bayard Taylor School

Lewis Elkin School

Andrew J. Morrison School

Laura W. Waring School

Fox Chase School

Thomas G. Morton School

Martha Washington Academics
Plus School

John Hancock Demonstration
School - Main Campus

Samuel Powel School

Henry C. Lea School

Prince Hall 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.

Translation & Interpretation Center (3/2021)
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Điều Gì Tiếp Theo?
 Khảo Sát Ý Kiến Lựa Chọn Mô Hình Học Tập cho các gia đình PreK-2 sẽ kết thúc vào
ngày mai, Thứ Ba, ngày 23 tháng 3. Học sinh PreK-2 nào mà gia đình hiện đang chọn mô
hình học tập kết hợp sẽ bắt đầu đến trường học trực tiếp mỗi tuần 2 buổi bắt đầu từ tuần lễ
ngày 5 tháng 4.
 Giờ đây, ban lãnh đạo PFT đã hoàn tất việc đánh giá mức độ sẵn sàng đối với các trường,
họ sẽ bắt đầu đánh giá cho các trường còn lại.
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 một cách an toàn vào những tuần tới. Như thường lệ, bạn có thể tìm thấy
thông tin chi tiết về kế hoạch học tập kết hợp cũng như các giao thức về sức khỏe và sự an toàn
của chúng tôi nhằm bảo vệ sự an sinh cho mọi người tại: philasd.org/aes.
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