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Kính Gửi Phụ Huynh và Gia Đình của Sở Giáo Dục Philadelphia,
Hôm nay tôi viết thư này để chia sẻ Lịch Năm Học 2022-2023, đã được Hội Đồng Giáo Dục phê duyệt vào tối
hôm qua, và để mời bạn chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình trong một số khảo sát ý kiến quan trọng nhằm
giúp chúng tôi đưa ra quyết định trong những tháng tới.
Lịch Năm Học 2022-2023
Năm nay, chúng tôi đã dành thêm thời gian để phát triển lịch nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiểu bang và
địa phương, đồng thời cung cấp thêm thời gian mà các nhà giáo dục của chúng tôi cần để tham gia việc học tập
chuyên môn, tăng cường việc thực hành giảng dạy của họ và đẩy nhanh việc học tập của học sinh cho phù hợp
với Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ của Hội Đồng Giáo Dục. Ngày khai giảng của học sinh từ mẫu giáo đến
lớp 12 sẽ là Thứ Hai ngày 29 tháng 8 năm 2022, chỉ với ba giờ tan học sớm đối với lớp mẫu giáo.
Vào cuối mùa xuân này, một trong những cam kết của chúng tôi là tăng cường sự tương tác của chúng tôi với
gia đình trong quá trình phát triển lịch năm học, bạn sẽ được mời tham gia trò chuyện với chúng tôi nhằm giúp
cung cấp thông tin về lịch học cho các năm học 2023-2024 và 2024-2025. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin
về các phiên họp sắp tới này.
Trực Tuyến Bây Giờ! Khảo Sát Về Ngân Sách Năm 2022
Năm học này, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu đô la của quỹ cứu trợ liên bang bổ sung từ Đạo Luật Kế
Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (ARPA) để đầu tư lớn vào các trường học và học sinh của chúng tôi. Các khoản đầu tư
này, được quyết định từ ý kiến đóng góp của các bạn qua Cuộc Khảo Sát Về Ngân Sách năm ngoái, đã hỗ trợ
cho học sinh: nhiều chương trình trước và sau giờ học hơn ở các trường học; nhiều nhà tâm lý học, nhà trị liệu
nghề nghiệp và nhà trị liệu ngôn ngữ; nhiều cố vấn sức khỏe hành vi và các chuyên gia ứng phó với môi
trường và chấn thương trong trường học; đồng thời tăng cường các chương trình học hè. Bây giờ bạn được mời
tham gia cuộc Khảo Sát Về Ngân Sách Năm 2022 để giúp chúng tôi ra quyết định về vòng đầu tư tiếp theo cho
năm học sắp tới. Bạn có thể truy cập bản khảo sát trực tuyến dài 10 phút tại đây từ hôm nay đến hết ngày 8
tháng 4 - bản khảo sát này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Bạn cũng có thể xem lại kết quả từ cuộc khảo sát năm
ngoái tại đây.
Sắp Tới! 2022-23 Khảo Sát Về Đề Xuất Lịch Giờ Học Năm 2022-23
Như chúng tôi đã thông báo vào tuần trước, 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
lúc 9:00 sáng - kể cả các trường trung học nào có các lớp trung học cơ sở. Vào thứ hai ngày 28 tháng 3, chúng
tôi sẽ khởi động một cuộc khảo sát trực tuyến ngắn gọn, mời phụ huynh và người giám hộ cung cấp ý kiến về
những hỗ trợ mà họ có thể cần khi họ sắp xếp và điều chỉnh theo lịch giờ học mới của năm 2022-2023. Bắt đầu
từ thứ hai, bạn có thể truy cập khảo sát tại tại đây.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn.
Trân Trọng,
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