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Kính Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
Sau đợt nắng nóng khắc nghiệt của tuần này ở khu vực Philadelphia, chúng tôi muốn cập nhật 
cho bạn biết về giao thức của chúng tôi để bạn được thông báo và có thể đưa ra quyết định tốt 
nhất cho gia đình mình trong trường hợp xảy ra sự cố nắng nóng khắc nghiệt khác trước khi 
kết thúc năm học. 

Tiếp xúc với nhiệt độ quá cao có thể gây ra bệnh do nóng bức. Do đó, khi nhiệt độ bên ngoài 
được dự báo đạt hoặc vượt quá 85 ℉ và / hoặc chỉ số nhiệt từ 90 ℉ trở lên được dự báo trong 
một hoặc nhiều ngày, Sở Giáo Dục sẽ bắt đầu theo dõi nhiệt độ bên trong mỗi trường học để 
thông báo các hành động được thiết kế nhằm bảo vệ sức khỏe và an sinh cho học sinh và nhân 
viên của chúng tôi. Chúng tôi hết sức để ý trong khoảng 100 ngôi trường hiện không có đủ hệ 
thống điều hòa không khí để điều hòa nhiệt độ một cách nhất quán trong các không gian giảng 
dạy của chúng tôi. Nếu nhiệt độ trong không gian giảng dạy dự kiến đạt 90 ℉ hoặc cao hơn, thì 
chúng tôi xác định xem có cần thiết phải chuyển tạm thời sang học trực tuyến hay có hành động 
nào khác hay không. Mục tiêu của chúng tôi trong tương lai là chỉ đưa ra quyết định đó 
cho những trường không có đủ hệ thống điều hòa không khí để giữ nhiệt độ dưới 90 ℉ 
(xem bảng bên dưới) và đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, tốt nhất là một ngày trước đó, để 
giảm thiểu sự gián đoạn vào phút cuối đối với học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi.  

Trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt và trong những tháng mùa hè, xin hãy nhớ cho con bạn 
uống đủ nước và mặc quần áo màu sáng và mỏng nhẹ, đồng thời nhớ thoa kem chống nắng cho 
trẻ. Bạn cũng có thể xem lại tài liệu Giữ Cho Trẻ Được An Toàn Khi Nhiệt Độ Tăng Cao này để 
biết các mẹo hữu ích khác. 

Chúng tôi đã làm việc khẩn trương trong 5 năm qua để lắp đặt hệ thống điều hòa không khí 
mới và hệ thống điện rộng rãi hỗ trợ chúng trong các trường học của chúng tôi. Với độ tuổi 
trung bình của các trường học của chúng tôi, phạm vi công việc rộng rãi cần thiết cũng như 
năng lực và nguồn lực sẵn có, mỗi dự án có thể mất đến 2 năm để hoàn thành. Kể từ năm 2018, 
82 trường học đã nhận được hệ thống AC trung tâm hoặc lắp đặt máy điều hoà cửa sổ. Các dự 
án hiện đang được tiến hành tại hơn 40 trường học. 

Cảm ơn sự kiên nhẫn và linh hoạt của bạn khi chúng tôi điều chỉnh các điều kiện nắng nóng 
khắc nghiệt trong khi làm việc để cung cấp cho mọi trường học hệ thống điều hòa không khí 
mới cần thiết nhằm hỗ trợ môi trường giảng dạy và học tập thoải mái cho học sinh và nhân 
viên. 

Trân trọng, 

Reginald McNeil 

Trưởng Phòng Điều Hành  

 

 

* Những trường cần nâng cấp hệ thống điện và điều hòa không khí 

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Protecting-Children-from-Extreme-Heat-Information-for-Parents.aspx
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