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Ngày 25 Tháng 5, 2022 
 

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định hoãn lại việc tất cả các trường trung học cơ sở / 
trung học phổ thông (những trường dành cho các lớp 6-12, 7-12 và 8-12) đổi thời gian bắt đầu ngày 
học trễ hơn trong năm học tới. Tất cả các trường vẫn có thể duy trì lịch giờ học hiện tại của họ 
cho năm học 2022-2023, mang lại sự ổn định cần thiết cho học sinh, nhân viên và gia đình của chúng 
tôi trong thời gian đầy thử thách này. 
 
Vào mùa thu năm 2021, Sở Giáo Dục bắt đầu biện pháp tiêu chuẩn hóa theo từng giai đoạn thời gian 
bắt đầu và kết thúc ngày học hàng ngày cho các trường học của mình. Tiêu chuẩn hóa lịch giờ học 
được thiết kế để giảm bớt thời gian học sinh đi xe buýt, giúp đảm bảo xe buýt đến đúng giờ hơn và 
cuối cùng là phù hợp với đề nghị của Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP). Đó là việc học sinh lớn 
tuổi bắt đầu ngày học muộn hơn thì chúng sẽ có được giấc ngủ cần thiết trong chu kỳ ngủ / thức tự 
nhiên của mình. 

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi cho năm học 2022-2023 là tất cả 56 trường trung học phổ thông và 
trung học cơ sở / trung học phổ thông của Sở sẽ đổi thời gian bắt đầu ngày học lúc 9 giờ sáng. Tuy 
nhiên, giống như các sở giáo dục trên toàn quốc, chúng tôi tiếp tục gặp khó khăn với tình trạng thiếu 
tài xế xe buýt đang diễn ra và không thể hỗ trợ công bằng việc vận chuyển cho tất cả 56 trường học. 
Chúng tôi cũng biết rằng các học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi vẫn đang làm việc chăm 
chỉ để lấy lại cảm giác thân thuộc và ổn định khi chúng tôi tiếp tục: phục hồi sau thời gian kéo dài khi 
các trường học đóng cửa; học cách sống trong sự hiện diện của một đại dịch luôn biến đổi; và đối phó 
với nhiều chấn thương khác tại địa phương, quốc gia và trên toàn cầu. Hoãn lại việc thay đổi lịch giờ 
học này là điều cần làm vào lúc này. Ban giám hiệu những trường nào muốn tiếp tục với lịch giờ học 
được sửa đổi cho mùa thu thì có thể gửi đề xuất để được xem xét.  

Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình là đổi thời gian bắt đầu ngày 
học cho tất cả các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở / trung học phổ thông cho phù hợp 
với đề nghị của AAP. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược để tăng cường khả năng cạnh 
tranh của mình khi tích cực tuyển dụng tài xế xe buýt trong suốt năm học sắp tới, với mục đích là 
chuyển các trường này sang thời gian vào học muộn hơn cho năm học 2023-2024 trong điều kiện cho 
phép về nhân viên vận chuyển. 

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hợp tác trong việc giáo dục con mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc 
quan tâm nào, vui lòng liên hệ với trường học của con bạn. 

Trân trọng, 

 
Tiến Sĩ William R. Hite Jr. 
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