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Ngày 05 tháng 04 năm 2021 

Xin chào các gia đình, 
 

Vào thứ Ba, ngày 06 tháng 04, Khu học chánh sẽ bắt đầu khảo sát Quy trình lựa chọn mô 

hình học tập Giai đoạn II, mang đến cho các gia đình của tất cả học sinh đang theo học 

các khối lớp từ 3-5 và học sinh có nhu cầu phức tạp đang theo học lớp 6-8 cơ hội lựa chọn 

tham gia mô hình học tập kết hợp trong năm học này. Cuộc khảo sát lựa chọn sẽ kết thúc 

vào thứ Ba, ngày 13 tháng 04.  
 

Các gia đình ở Giai đoạn II sẽ có thể lựa chọn giữa mô hình học tập kết hợp và mô hình 

học tập trực tuyến hoàn toàn – bất cứ mô hình nào phù hợp nhất với nhu cầu của con quý 

vị và gia đình quý vị. Nếu quý vị chọn phương pháp học kết hợp, thì con quý vị sẽ chuyển 

sang hình thức học kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến mỗi tuần, dựa trên lịch học 

được chỉ định, bắt đầu từ tuần thứ Hai, ngày 26 tháng 04 năm 2021. Những lịch học này 

được thiết kế để hạn chế một cách an toàn số lượng học sinh trong trường mỗi ngày và giúp 

duy trì hoạt động giãn cách xã hội ở mọi không gian trường học suốt cả ngày. 
 

Quý vị nên xem video Quay trở lại trường học an toàn và Trường học sạch sẽ và lành 

mạnh, đồng thời truy cập philasd.org/aes để tìm hiểu thêm về nhiều lớp an toàn mà chúng 

tôi áp dụng để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người trong trường học của 

chúng tôi. Nếu vẫn còn thắc mắc, quý vị có thể gọi đến đường dây nóng của chúng tôi dành 

cho các gia đình nói tiếng Anh theo số 215-400-5300, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ 

sáng – 4 giờ 30 chiều. Quý vị có thể tìm số đường dây nóng bằng các ngôn ngữ khác tại 

đây. 

Hãy nhớ kiểm tra email của quý vị vào thứ Ba, ngày 06 tháng 04, để biết liên kết đến 

Khảo sát lựa chọn mô hình học tập. Email sẽ được gửi đến từ địa chỉ portal-

notification@philasd.org và dòng chủ đề sẽ là “Khu học chánh Philadelphia – Lựa chọn 

mô hình học tập kết hợp và mô hình trực tuyến hoàn toàn” (School District of Philadelphia 

- Fully Digital vs. Hybrid Learning Model Selection).  Nếu quý vị không nhận được email, 

trước tiên hãy kiểm tra xem email có trong thư mục thư rác hay không. Quý vị cũng có thể 

gọi điện trực tiếp cho trường học của con mình để đăng ký mô hình học tập kết hợp. Nếu 

quý vị không trả lời trước ngày 13 tháng 04, thì con quý vị sẽ vẫn tiếp tục mô hình học tập 

trực tuyến hoàn toàn. Trường học của con quý vị sẽ liên hệ với các gia đình lựa chọn mô 

hình học tập kết hợp trước ngày 19 tháng 04 để thông báo về các bước tiếp theo. Các gia 

đình chọn mô hình học tập kết hợp vẫn luôn có thể quay lại phương pháp học trực tuyến 

hoàn toàn bất cứ lúc nào. 

https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
https://youtu.be/3KfiHMLuWyw
http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions
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Cảm ơn quý vị đã hợp tác để góp phần giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu học tập liên tục của 

con quý vị.  

Trân trọng, 

 

Nhóm giao tiếp SDP 


