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Kính Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Tôi rất vui được chia sẻ rằng tại cuộc họp tối qua, Hội Đồng Giáo Dục đã bỏ phiếu thông qua lịch năm 
học cho niên học 2023-2024 và 2024-2025. Khi phát triển lịch năm học, mục tiêu chính của chúng tôi là 
thiết lập một lịch trình nhằm hỗ trợ việc học tập cho học sinh và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của học 
sinh, gia đình và nhân viên, đồng thời tuân thủ những quy định về lịch của Bộ Giáo Dục Pennsylvania và 
Đơn Vị Thương Lượng Tập Thể. 

 

Để hoàn thiện Lịch Năm Học 2023-2024 và 2024-2025, chúng tôi đã lôi cuốn sự tham gia của nhiều bên 
liên quan, bao gồm phụ huynh và người giám hộ của Sở Giáo Dục nhằm hiểu được những ưu tiên của các 
đối tượng khác nhau và để đảm bảo rằng niềm tin, mục tiêu cốt lõi và cam kết của chúng tôi về sự công 
bằng được phản ánh. Ý kiến đóng góp và phản hồi được thu thập từ sự tham gia của cộng đồng này, bao 
gồm các phiên họp tòa thị chính, các cuộc họp và khảo sát, đã đem đến nhiều thay đổi bao gồm:  

● Ngày khai giảng của năm học 2023-2024 sẽ diễn ra sau Ngày Lễ Lao Động. Điều này không 
thể thực hiện được hàng năm và đôi khi buộc chúng tôi phải điều chỉnh lại do những hạn chế về 
lịch. Ví dụ: bạn sẽ thấy rằng ngày khai giảng của năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trước Ngày Lễ 
Lao Động. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng bắt buộc trường học phải khai giảng trước Ngày Lao 
Động thường xuyên nhất có thể. 

● Một số ngày lễ sẽ được tổ chức tại trường như là những ngày học tập. Trong quá trình tham 
gia của cộng đồng, rõ ràng là có một số ý muốn dành riêng các ngày lễ hoặc ngày nghỉ học nhiều 
hơn cho các lễ kỷ niệm và truyền thống tôn giáo và văn hóa. Do đó, một số ngày lễ, chẳng hạn như 
Ngày Cựu Chiến Binh sẽ được tổ chức ở trường, cho phép chúng ta kỷ niệm những ngày này 
thông qua việc học tập và phản ánh chuyên sâu. 

● Sẽ có ít nửa ngày học hơn. Chúng tôi đã nhận được những phản hồi đáng kể rằng nửa ngày/ngày 
tan học sớm là điều khó khăn đối với các gia đình. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh thời gian của 
các cuộc họp huấn luyện chuyên môn và ngày phụ huynh đến nhận phiếu điểm để giảm số lượng 
nửa ngày/ngày tan học sớm trong lịch năm học của trường. 

 

Có một số thông tin cập nhật rất quan trọng khác về lịch năm học mà tôi khuyến khích các gia đình xem 
tại trang: www.philasd.org/calendar. Tại đó, bạn cũng sẽ tìm thấy tài liệu tóm tắt và Mục Giải Đáp Thắc 
Mắc với nhiều chi tiết hơn về quy trình ra quyết định hợp lý của chúng tôi. 
 

Những lịch này đại diện cho một bước tiến tới việc thực hiện cam kết của chúng tôi đối với sự công bằng 
và hòa nhập. Chúng tôi đánh giá cao tất cả các phản hồi mà chúng tôi đã nhận được và mong muốn tiếp 
tục tương tác với bạn khi chúng tôi phát triển các lịch năm học trong tương lai. 
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