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Ngày 22 Tháng 4 Năm 2022
Kính Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Vào thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022, tất cả các trường học và văn phòng của Sở Giáo Dục
Philadelphia sẽ đóng cửa do lễ Eid al-Fitr. Đây là ngày lễ tôn giáo được người Hồi Giáo trên
toàn thế giới tổ chức vì nó đánh dấu sự kết thúc của một tháng ăn chay từ bình minh đến hoàng
hôn của tháng Ramadan. Bạn có thể đọc thêm thông tin tại đây.
Ngày chính xác của lễ Eid al-Fitr có thể thay đổi mỗi năm. Khi tạo lịch niên học 2021-2022,
ngày 3 tháng 5 đã được lựa chọn với sự tham vấn của các nhà lãnh đạo của cộng đồng Hồi Giáo
địa phương và dựa trên thông tin về âm lịch có sẵn tại thời điểm đó. Khi chu kỳ âm lịch phát
triển trong những ngày tới, chúng tôi nhận thấy rằng các học sinh và gia đình Hồi Giáo của
chúng tôi có thể chào mừng việc kết thúc tháng Ramadan vào thứ hai, ngày 2 tháng 5. Trong
trường hợp đó, Sở Giáo Dục đã đưa ra những hỗ trợ như sau:
● Nghỉ Học - Thứ Hai sẽ là ngày nghỉ học có phép vì lý do tôn giáo đối với những học sinh
Hồi Giáo đón lễ Eid al-Fitr vào ngày đó.
● Làm Bài Thi AP Bù - chúng tôi đã liên hệ với Hội Đồng Đại Học để sắp xếp lịch thi bù
cho bất kỳ học sinh Hồi Giáo nào không thể tham gia kỳ thi AP vào ngày 2 tháng 5. Ngày
thi bù sẽ được trường của bạn cho biết sau khi xác nhận.
Sở Giáo Dục của chúng tôi vẫn cam kết trở thành một tổ chức bình đẳng và hòa nhập hơn, tôn
trọng các nhu cầu tôn giáo và văn hóa của mọi người khi chúng tôi giúp tất cả học sinh thành
công trong học tập và chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan
tâm nào, bạn có thể gửi email tới Văn Phòng Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập của chúng tôi
tại equity@philasd.org.
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