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Các gia đình có con theo học tại Khu học chánh thân mến, 

 

Tôi vui mừng thông báo rằng Liên đoàn Giáo viên Philadelphia (PFT) đã hoàn thành việc 

đánh giá mức độ sẵn sàng của 23 trường còn lại để triển khai Giai đoạn II của Kế hoạch 

học tập kết hợp. Đối với Giai đoạn II, học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 và học sinh có nhu cầu 

phức tạp từ lớp 6 đến lớp 8 mà gia đình chọn mô hình học tập kết hợp sẽ chuyển sang mô 

hình kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến mỗi tuần, dựa trên lịch học được chỉ định, 

bắt đầu từ thứ Hai, ngày 26 tháng 4.  Tất cả nhân viên hỗ trợ từ các khối lớp 3 đến lớp 8 sẽ 

trở lại trường học vào thứ Hai, ngày 12 tháng 04.  

 

23 trường mới được cho phép là:   

AMY tại James Martin Feltonville Arts & Sciences 

MS 
Philadelphia Learning 

Academy - North 

AMY Northwest MS Feltonville Intermediate 

School 
Philadelphia Juvenile Justice 

Service Center 

Baldi MS Girard Academic Music 

Program (GAMP) 
Science Leadership Academy 

at Beeber 

Roberto Clemente MS Warren G. Harding MS Tilden MS 

Russell H. Conwell MS Hill-Freedman World 

Academy 
General Louis Wagner MS 

Carver Engineering & Science HS Julia R. Masterman HS Grover Washington Jr. MS 

Crossroads Accelerated Academy Middle Years Alternative 

(MYA) 
 Woodrow Wilson MS 

Crossroads Academy tại Hunting Park Penn Treaty HS  

 

Để tìm hiểu thêm về nhiều lớp an toàn mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ sức khỏe và sự an 

tâm của mọi người trong trường học của chúng tôi, vui lòng truy cập philasd.org/aes. 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 hoặc tìm số điện thoại đường dây nóng bằng các 

ngôn ngữ khác tại đây. Số điện thoại đường dây nóng hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 

8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. 

http://www.philasd.org/aes
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/%23questions


 

 

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục kiên nhẫn trong khi chúng tôi tiến hành những công việc quan 

trọng là mở cửa trở lại các tòa nhà trường học một cách an toàn. Chúng tôi mong được 

chào đón nhiều học sinh trở lại trường để học trực tiếp trong những tuần tới. 

Trân trọng, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Giám thị 

Khu học chánh Philadelphia 


