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Kính Gửi Phụ Huynh Và Gia Đình Học Sinh Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Chúng tôi biết rằng năm nay có nhiều bất ổn cho các gia đình chúng ta, vì vậy chúng tôi muốn 

chia sẻ một số thông tin quan trọng về những gì bạn có thể mong đợi trong thời gian còn lại của 

năm học. 
 

Triển Khai Kế Hoạch Học Tập Kết Hợp Giai Đoạn III 

Đối với Giai Đoạn III, bắt đầu vào tuần lễ thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021, học sinh trong các 

nhóm sau đây có thể chọn tham gia mô hình học tập kết hợp: 

● tất cả học sinh từ lớp 6-9 nào chưa trở lại trường, và 

● học sinh có nhu cầu phức tạp từ lớp 10-12. 

Khảo Sát Ý Kiến Lựa Chọn Mô Hình Học Tập Giai Đoạn III sẽ mở vào thứ ba ngày 20 tháng 4 

và kết thúc vào thứ ba ngày 27 tháng 4. Gia đình nào thuộc Giai Đoạn III sẽ nhận được một 

email hướng dẫn về cách đăng ký. Nếu bạn chọn phương pháp học tập kết hợp thì bắt đầu từ tuần 

lễ thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021, con bạn sẽ được sắp xếp lịch học đến trường học trực tiếp 

mỗi tuần 2 ngày và học kỹ thuật số tại nhà mỗi tuần 3 ngày. Để chuẩn bị chào đón học sinh, tất 

cả các nhân viên sẽ trở lại trường vào thứ hai ngày 26 tháng 4. Liên Đoàn Giáo Viên 

Philadelphia sẽ hoàn tất những đánh giá về mức độ sẵn sàng cho tất cả các trường sở còn lại 

trước khi nhân viên trở lại trường. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang: philasd.org/aes. 

Giai đoạn III sẽ là đợt triển khai cuối cùng của Kế Hoạch Học Tập Kết Hợp của chúng tôi cho 

năm học này. Học sinh không thuộc Giai Đoạn III sẽ tiếp tục học kỹ thuật số 100% tại nhà trong 

suốt thời gian còn lại của năm học. 

Lễ Tốt Nghiệp Trung Học Và Các Lễ Kỷ Niệm Cuối Năm (EOY) Khác 

Chúng tôi biết rằng xa bạn bè và giáo viên ở trường là điều đặc biệt khó khăn đối với học sinh 

lớp 12, những người đã hình dung ra một năm cuối trung học rất khác. Mặc dù không có gì có 

thể bù đắp cho trải nghiệm của các em trong năm qua, nhưng chúng tôi rất vui xin thông báo 

rằng: 

● Các em có thể ăn mừng một cách an toàn với bạn bè và gia đình của mình (trong giới hạn 

khoảng cách an toàn cho phép) tại một buổi lễ tốt nghiệp trung học trực tiếp, ngoài trời, 

miễn là các điều kiện COVID-19 cho phép các buổi họp mặt an toàn ở trường. 

● Như một món quà đặc biệt, Sở Giáo Dục sẽ cung cấp áo và mũ tốt nghiệp miễn phí cho 

học sinh lớp 12 nào tốt nghiệp năm 2021. Nếu bạn đã thanh toán tiền áo và mũ cho con 



 

mình thì bạn sẽ được hoàn lại tiền. Các trường sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết sau khi 

hoàn tất kế hoạch. 
 

Hiệu trưởng tại các trường có cấp lớp chuyển tiếp có thể linh hoạt tổ chức các buổi lễ Lên Lớp 

một cách an toàn. Các sự kiện cuối năm khác có thể được điều phối bởi ban lãnh đạo của mỗi 

trường. 

Tất cả các hoạt động cuối năm sẽ được tổ chức ngoài trời và tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên 

tắc an toàn do Bộ Y Tế Công Cộng Philadelphia quy định bao gồm: đeo khẩu trang, người tham 

dự tự kiểm tra sức khỏe trước sự kiện và giữ khoảng cách xã hội. 

Cơ Hội  Học Tập Trực Tiếp Và Bồi Dưỡng Trong Mùa Hè 

Chúng tôi cũng tạo cơ hội cho học sinh ở mọi lứa tuổi và cấp lớp được kết nối với các bạn cùng 

lứa bằng cách cung cấp một thực đơn mở rộng gồm các chương trình học tập và bồi dưỡng trực 

tiếp vào mùa hè này. Tất cả mọi người đều có một chương trình gì đó để tham gia. Thông tin chi 

tiết về các chương trình này và cách thức ghi danh cho con bạn sẽ được gửi cho bạn hoặc bạn có 

thể tìm thông tin chi tiết tại đây.  

Tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn lập kế hoạch trước cho phần còn lại của năm học, và mang 

đến cho bạn điều gì đó để mong đợi trong những tuần và tháng tới. Cảm ơn bạn đã tiếp tục là đối 

tác tuyệt vời trong việc giáo dục con em bạn. 
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