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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 
VĂN PHÒNG GIÁO DỤC TUỔI THƠ  

TRUNG TÂM GIÁO DỤC  
440 N. BROAD STREET, LẦU 2 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130-1099 
ĐIỆN THOẠI: 215-400-4270     FAX: 215-400-4274 

 
RENEE QUEEN JACKSON       JOY DILJOHN   
PHÓ PHÒNG        Trưởng Phòng Điều Hành, PreK Head Start
                                               
          
          
 
Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ, 
 
Trong nỗ lực mang lại một môi trường an toàn cho con em quý vị, xin để ý là tất cả 
các cửa trường đều được khóa trong suốt ngày học. Cửa sẽ được mở vào lúc 8:25 cho 
đến 9:15 sáng để đón học sinh. Nếu quý vị đến trường sau 9:15 thì hãy nhấn chuông 
để có người mở cửa cho quý vị vào. Cửa sẽ mở lại vào lúc 3:00 cho đến 3:15 chiều 
vào giờ tan học.  Một lần nữa, một nhân viên của trường sẽ kiểm soát cửa ra vào. Chỉ 
có phụ huynh hoặc người nào có tên trong danh sách rước học sinh trong trường hợp 
khẩn cấp mới được phép vào trường. Quý vị phải cập nhật danh sách liên lạc khi khẩn 
cấp của mình vì không trẻ em nào được cho về với người không có tên trong danh 
sách này. 
 
Xin cám ơn sự hợp tác của quý vị để chúng tôi tiếp tục mang lại môi trường học tập 
an toàn cho con em quý vị. Nếu có thắc mắc hoặc quan tâm, xin quý vị liên lạc với tôi 
số 215-400-5532. 
 
Trân Trọng Kính Chào, 
 
 
 
 
Sandra Snyder 
Phối Trí Viên Giáo Dục, Khu Vực 4 
 

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: 
www.philasd.org/language/vietnamese 
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