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Ngày 22 Tháng 12 Năm 2022 
 

 

Kính Gởi Quý Phụ Huynh & Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Theo dự đoán thời tiết xấu ở khu vực Philadelphia, vào thứ sáu, ngày 23 tháng 12, các hoạt 

động của trường học và Sở Giáo Dục sẽ có những thay đổi như sau: 

 

Vào ngày mai, thứ sáu, ngày 23 tháng 12, tất cả các trường học của Sở Giáo Dục 

Philadelphia sẽ đóng cửa học trực tiếp và tất cả các lớp học sẽ được học trực tuyến với 

sự hướng dẫn của giáo viên. Học sinh phải đăng nhập vào lớp học của mình theo như thời 

gian bình thường để được học trực tuyến. Học sinh sẽ mang máy Chromebook về nhà để được 

giáo viên dạy trực tuyến vào thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022. Các gia đình nên nhớ rằng 

vào thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2023 khi học sinh trở trường lại sau kỳ nghỉ thì các em 

phải mang máy Chromebook trả lại cho trường.   
 

Ngoài ra, tất cả các tòa nhà và văn phòng của Sở Giáo Dục sẽ đóng cửa, bao gồm: Trung Tâm 

Hỗ Trợ Công Nghệ Cho Gia Đình, văn phòng tại số 440 North Broad Street và tất cả các tòa 

nhà của trường học. Một lần nữa, các lớp học trực tuyến với sự hướng dẫn của giáo viên sẽ 

được tiến hành cho tất cả các trường theo lịch học bình thường. Ngoài ra, tất cả các hoạt 

động thể thao sẽ bị hủy bỏ vào ngày mai. Năm địa điểm xét nghiệm COVID-19 của Sở Giáo 

Dục, do DOCS Health điều hành, sẽ vẫn mở cửa vào ngày mai từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. 
 

Chúc bạn được bình an trong cơn bão mùa đông này. Chúng tôi cầu chúc tất cả học sinh và gia 

đình của Sở Giáo Dục có một kỳ nghỉ đông an toàn và vui vẻ. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Trân trọng, 
 
The School District of Philadelphia 


