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Ngày 17 Tháng 3 Năm 2022
Kính Gửi Các Phụ Huynh Và Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Để phù hợp với Mục tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ của Sở Giáo Dục Philadelphia, chúng tôi luôn
nỗ lực tạo ra các điều kiện giáo dục để trao quyền cho tất cả học sinh được thành công. Vào
mùa thu năm 2021, một trong những biện pháp tạo ra những điều kiện đó là Sở giáo Dục bắt
đầu thực hiện theo từng giai đoạn việc tiêu chuẩn hóa thời gian bắt đầu và kết thúc ngày học
tại các trường học của chúng tôi. Việc tiêu chuẩn hóa thời gian chuông báo được thiết kế để
giảm thời gian học sinh đi xe buýt, giúp đảm bảo xe buýt đến đúng giờ hơn và cho phép dọn
vệ sinh ở các khu vực thường sử dụng trên xe buýt giữa các chuyến xe. Nỗ lực này cải thiện
tổng thể việc vận chuyển học sinh của chúng tôi ngay cả khi chúng tôi tiếp tục đối phó với
tình trạng thiếu tài xế xe buýt trên toàn quốc.
Như đã thảo luận tại các diễn đàn trước trong các năm học 2020-2021 và 2021-2022, chúng
tôi đã bắt đầu triển khai thời khóa biểu xe buýt theo 3 ca. Vào đầu năm học 2021-2022, chúng
tôi bắt đầu sắp xếp thời khóa biểu xe buýt các trường theo 3 ca và thực hiện những thay đổi
đáng kể đối với các trường từ lớp Mẫu giáo-Lớp 8. Vào mùa thu này, chúng tôi sẽ điều chỉnh
bổ sung về lịch trình cho năm học 2022-2023. Bắt đầu từ mùa thu này, ngoại trừ bốn
trường có lịch trình phải phù hợp với các cơ sở đối tác thì tất cả các trường trung học
của Sở Giáo Dục sẽ đổi thời gian bắt đầu ngày học vào 9:00 sáng - kể cả các trường
trung học nào có các lớp trung học cơ sở. Các chương trình Mầm Non nằm trong các
trường trung học sẽ duy trì thời khóa biểu hiện tại. Tất cả các trường tiểu học khác - các
trường phục vụ từ lớp Mẫu Giáo đến Lớp 8 - sẽ duy trì lịch chuông hiện tại. Quyết định này
được thực hiện từ ý kiến phản hồi của cộng đồng thu thập được vào mùa xuân năm 2021 và
nghiên cứu từ Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ. Nghiên cứu này cho thấy thời gian vào học muộn
hơn đối với học sinh trung học sẽ giúp các em đến trường tỉnh táo hơn và sẵn sàng học tập.
Ngoài ra, vì phần lớn học sinh trung học của chúng tôi có trách nhiệm tự đến trường nên thời
gian vào học muộn hơn sẽ thúc đẩy việc đi lại an toàn hơn vào buổi sáng và buổi chiều.
Bạn được mời tham dự một trong bốn Diễn Đàn Trực Tuyến của Cộng Đồng sắp tới, nơi chúng
tôi sẽ đi sâu hơn vào những điều chỉnh này và cho bạn cơ hội cung cấp đóng góp ý kiến phản
hồi với Sở Giáo Dục nhằm hỗ trợ những gia đình nào cần sắp xếp trước cho năm học 20222023 từ kết quả của việc điều chỉnh lịch chuông.
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Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (Các phiên họp sẽ được thông dịch bằng tiếng
Quan Thoại, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha)
● 1:00-2:00 chiều: Vui lòng đăng ký cho phiên họp 1 giờ chiều tại đây
● 7:00 to 8:00 tối: Vui lòng đăng ký cho phiên họp 7 giờ tối tại đây
Thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (Các phiên họp sẽ được thông dịch bằng tiếng
Quan Thoại, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha)
● 11:00-12:00 trưa: Vui lòng đăng ký cho phiên họp 11 giờ trưa tại đây
● 6:00-7:00 tối:
Vui lòng đăng ký cho phiên họp 6 giờ tối tại đây
Các gia đình cũng sẽ có cơ hội trả lời một cuộc khảo sát trực tuyến ngắn gọn về lịch biểu
chuông năm 2022-2023 có sẵn bằng chín ngôn ngữ. Cuộc khảo sát sẽ bao gồm các câu hỏi về
những hỗ trợ mà các gia đình có thể cần khi chúng tôi lập kế hoạch cho năm học 2022-2023.
Cuộc khảo sát trực tuyến sẽ xuất hiện trực tuyến sau diễn đàn cộng đồng vào ngày 28 tháng
3 và một liên kết sẽ được chia sẻ vào thời điểm đó.
Chúng tôi nhận thấy rằng việc thay đổi thời gian bắt đầu và kết thúc ngày học có thể gây trở
ngại cho các gia đình và chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ các gia đình bất cứ khi nào có thể.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thông báo các thông tin cập nhật sớm và thường xuyên để bạn có
thể sắp xếp gia đình cần thiết trước thời hạn để đảm bảo con bạn có thể đi học đúng giờ mỗi
ngày phù hợp với lịch trình mới này. Tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập trang web
của Sở Giáo Dục Philadelphia để nhận thông tin mới nhất.
Cám ơn.
Trân Trọng,
Evelyn
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