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Ngày 27 Tháng 2 Năm 2023 

 

Kính Gửi Quý Phụ Huynh Và Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 

 

Báo cáo tạm thời mùa đông kết thúc vào thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023. Báo cáo tạm thời 

cung cấp khung thời gian để gia đình và học sinh xem xét tiến độ học tập trước khi phiếu điểm 

được phát hành vào cuối học kỳ. Báo cáo tạm thời cũng là một cơ hội tuyệt vời để xem xét 

tiến trình tốt nghiệp của con bạn. 
 

Dưới đây là một số cách cụ thể để xem xét các báo cáo tạm thời thông qua lăng kính tốt nghiệp: 
 

1. Sử dụng Danh Sách Kiểm Tra Tốt Nghiệp này để đảm bảo các quy định tốt nghiệp được 

đáp ứng và/hoặc đang trên đà đạt được. 

2. Xem lại Hướng Dẫn Từng Bước Để Truy Cập Tình Trạng Tốt Nghiệp của học sinh, được 

tìm thấy ở đây để lấy báo cáo và xem chi tiết học tập của con bạn. 

3. Đếm tín chỉ. Nếu bạn nhận thấy con mình đang đi chệch hướng, hãy sắp xếp một cuộc 

họp với trường của chúng để thảo luận một kế hoạch. 

4. Đảm bảo các khóa học và chương trình của con bạn phù hợp với một trong các Lộ Trình 

Tốt Nghiệp. Điều chỉnh khi cần thiết với sự hỗ trợ của giáo viên và giáo viên tư vấn của 

trường. 

  

Hãy nhớ rằng, chúng tôi là đối tác của bạn cho sự thành công của con bạn! Chúng tôi chắc 

chắn sẽ liên lạc với bạn trước các cuộc họp lấy phiếu điểm diễn ra vào từ ngày 29-31 tháng 3 

năm nay. Nếu bạn có thắc mắc chung, vui lòng liên hệ với Nhóm Lộ Trình Tốt Nghiệp tại 

gradreq@philasd.org hoặc 215-400-5536. Thông tin bổ sung, tài liệu và cơ hội tham gia có trên 

trang web tốt nghiệp của Sở Giáo Dục – www.philasd.org/graduate.  

 

Cám ơn sự hợp tác của bạn! 
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