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Ngày	  6	  tháng	  1	  năm	  2022	  
	  

Kính	  Gửi	  Học	  Sinh	  Và	  Gia	  Đình	  Của	  Sở	  Giáo	  Dục	  Philadelphia,	  	  
	  

Theo	  dự	  kiến,	  một	  cơn	  bão	  mùa	  đông	  sẽ	  mang	  theo	  tuyết,	  lượng	  mưa	  băng	  giá	  và	  nhiệt	  độ	  
đóng	  băng	  đến	  khu	  vực	  của	  chúng	  ta	  bắt	  đầu	  vào	  cuối	  đêm	  nay	  và	  sẽ	  gây	  nguy	  hiểm	  cho	  việc	  
đi	  lại	  vào	  thứ	  sáu.	  Vì	  sự	  an	  toàn	  của	  học	  sinh	  và	  nhân	  viên	  của	  chúng	  tôi,	  tất	  cả	  các	  trường	  
của	  Sở	  Giáo	  Dục	  Philadelphia	  sẽ	  chuyển	  sang	  học	  trực	  tuyến	  vào	  thứ	  sáu	  ngày	  7	  tháng	  
1	  năm	  2022.	  Các	  lớp	  học	  trực	  tuyến	  sẽ	  được	  tổ	  chức	  và	  giáo	  viên	  của	  con	  bạn	  sẽ	  thông	  báo	  
cho	  bạn	  biết	  về	  lịch	  học.	  	  
	  

Tất	  cả	  các	  trường	  sở	  và	  văn	  phòng	  của	  Sở	  Giáo	  Dục	  sẽ	  đóng	  cửa	  bao	  gồm:	  Trung	  Tâm	  Hỗ	  
Trợ	  Công	  Nghệ	  Cho	  Gia	  Đình,	  Trung	  Tâm	  Dịch	  Vụ	  Chuyên	  Biệt,	   các	  văn	  phòng	   tại	   số	  440	  
phía	   Bắc	  Đường	   Broad,	   các	   điểm	   phân	   phát	   bữa	   ăn	  mang	   theo	   của	   trường	   và	   tất	   cả	   các	  
trường	  sở.	  Điều	  này	  sẽ	  cho	  phép	  chúng	  tôi	  dọn	  sạch	  tuyết	  một	  cách	  an	  toàn	  tại	  tất	  cả	  những	  
con	  đường,	  lối	  đi	  và	  cầu	  thang	  trong	  các	  khuôn	  viên	  của	  Sở	  Giáo	  Dục.	  
	  

Giống	  như	  các	  sở	  giáo	  dục	  và	  các	  công	  ty	  trên	  toàn	  quốc,	  Sở	  Giáo	  Dục	  của	  chúng	  tôi	  tiếp	  tục	  
trải	  qua	  những	  thách	  thức	  về	  nhân	  sự	  liên	  quan	  đến	  COVID.	  Chúng	  tôi	  biết	  học	  sinh,	  nhân	  
viên	  và	  gia	  đình	  của	  chúng	  tôi	  rất	  háo	  hức	  muốn	  biết	  về	  hoạt	  động	  của	  trường	  trong	  tuần	  
tới.	   Như	   chúng	   tôi	   đã	   chia	   sẻ	   trước	   đây,	   chúng	   tôi	   cam	   kết	   đưa	   ra	   quyết	   định	   của	   từng	  
trường	  dựa	  trên	  dữ	  liệu	  nhân	  sự	  mới	  nhất	  và	  dữ	  liệu	  này	  có	  thể	  thay	  đổi	  nhanh	  chóng.	  Ban	  
lãnh	  đạo	  Sở	  sẽ	  tiếp	  tục	  theo	  dõi	  dữ	  liệu	  về	  nhân	  sự	  của	  tất	  cả	  các	  trường	  học	  của	  chúng	  tôi	  
hàng	  ngày	  trong	  suốt	  tuần	  này	  và	  cuối	  tuần.	  Dựa	  trên	  dữ	  liệu	  của	  thứ	  Sáu	  này,	  chúng	  tôi	  
sẽ	  chia	  sẻ	  quyết	  định	  ở	  cấp	  trường	  cho	  tuần	  tới	  vào	  thứ	  Sáu	  trước	  4	  giờ	  chiều.	  Và	  dựa	  trên	  
dữ	  liệu	  đến	  cuối	  tuần	  thì	  chúng	  tôi	  sẽ	  cung	  cấp	  một	  bản	  cập	  nhật	  khác	  vào	  Chủ	  Nhật	  trước	  4	  
giờ	  chiều.	  	  
	  

Hãy	  cẩn	  thận	  và	  chúc	  bạn	  được	  bình	  an	  trong	  cơn	  bão	  mùa	  đông	  này.	  Tôi	  luôn	  vô	  cùng	  biết	  
ơn	  về	  sự	  kiên	  nhẫn	  và	  hợp	  tác	  của	  bạn	  khi	  chúng	  ta	  cùng	   làm	  việc	  vì	   lợi	   ích	   tốt	  nhất	  cho	  
những	  người	  trẻ	  tuổi	  của	  chúng	  ta. 
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