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Ngày 19 Tháng 7, 2022
Thân Gởi Các Học Sinh, Phụ Huynh, và Gia Đình,
Sở Giáo Dục Philadelphia lấy làm vui mừng thông báo về Sự Kiện Tua Xe Buýt và Lễ Khai
Giảng Hàng Năm Lần Hai! Năm ngoái Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Giảng của Sở Giáo Dục
Philadelphia đã thành công vang dội! Vì vậy, chúng tôi rất vui được một lần nữa đi vòng quanh
các cộng đồng của Philadelphia để giúp các gia đình chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học
2022-2023 – Đó là ngày Thứ Hai, 29 Tháng 8.
Tua Xe Buýt được cung cấp bởi một khoản tài trợ hào phóng từ Tổ Chức Independence Blue
Cross. Nó mang thông tin và dịch vụ quan trọng của Ngày Khai Giảng đến ngay địa phương của
bạn. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, tua xe buýt sẽ tổ chức 10 sự kiện khắp thành phố
Philly bao gồm 4 Sự Kiện Lớn thú vị được đồng tài trợ bởi Đài Radio One, Office Depot, My
Philly Lawyer, Countrywide Home Care và Eagles Eye Mobile. Tại những sự kiện này, bạn có
thể:
● nhận ba lô và đồ dùng học tập miễn phí,
● trò chuyện với Đội Đại Sứ Đường Phố của chúng tôi để nhận thông tin về ngày tựu
trường mà bạn cần,
● ghi danh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 cho con bạn,
● đăng ký tài khoản Cổng Thông Tin Phụ Huynh,
● tại 4 Sự Kiện Lớn, con bạn sẽ được tiêm ngừa miễn phí các loại thuốc ngừa cần thiết để
đi học (phải đăng ký trước),
● và nhiều thông tin hơn nữa.
Bạn có thể xem đầy đủ lịch trình của Tua Xe Buýt, thông tin mới nhất về ngày tựu trường và
thông tin chủng ngừa tại trang: philasd.org/ringthebell hoặc bằng cách gọi số 215-400-4000.
Chúng tôi rất mong được gặp bạn tại một trong những trạm dừng của tua xe buýt cũng như
không thể chờ để rung chuông cho năm học mới.
Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!
Sở Giáo Dục Philadelphia
Văn Phòng Truyền Thông
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