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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 
VĂN PHÒNG HỖ TRỢ HỌC VỤ 

 

Joseph P. Menta 

Giám Đốc Điều Hành Tổ Chức 

 

Ngày 1 tháng 5 năm 2017 

 

Phục Hồi Chứng Chỉ vào Mùa Hè  

Cho Học Sinh Từ Lớp 9 – 12 

 

Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ tạo cơ hội phục hồi chứng chỉ cho học sinh vào mùa hè năm nay. 

Sở Giáo Dục đang tiến hành những điều sau đây:  

Học sinh lớp 12 nào cần phục hồi tối đa hai chứng chỉ và hoặc Dự Án Đa Ngành để được tốt 

nghiệp theo như quy định của Sở Giáo Dục Philadelphia thì sẽ hội đủ điều kiện theo học tại  

Trung Tâm Học Sinh Lớp 12 do Sở Giáo Dục tổ chức tại Trường Trung Học Benjamin Franklin. 

Hãy liên hệ với trường của quý vị để biết thông tin cho việc đăng ký. 

Học sinh lớp 11 nào cần phục hồi tối đa hai chứng chỉ của bất kỳ môn học nào để tốt nghiệp như: 

Anh Văn, Lịch Sử, Toán, Khoa Học hoặc tiếng Tây Ban Nha. Các khóa học sẽ được tổ chức tại 

Trường Trung Học Benjamin Franklin. Hãy liên hệ với trường của quý vị để biết thông tin cho 

việc đăng ký. 

Các chương trình này  tạo cơ hội phục hồi chứng chỉ miễn phí. 

Tất cả các trường trung học, sẽ chấp nhận chứng chỉ phục hồi của những học sinh nào hoàn 

thành khóa học của một trong hai chương trình được kể ra dưới đây. Các trường này cung cấp 

các khóa học do các giảng viên có văn bằng chuyên môn về các môn học như Anh Văn, Toán, 

Lịch Sử, Khoa Học và Ngôn Ngữ Thế Giới. 

Văn phòng trung ương sẽ nhập điểm vào cuối chương trình của họ. 
 

Học sinh lớp 9 và lớp 10 nào muốn phục hồi chứng chỉ vào mùa hè này sẽ có các lựa chọn như 

sau: 

Trường Trung Học Delaware Valley - 1311 Chancellor Street, Philadelphia, PA 19107 

ĐIỆN THOẠI: 215.732.5060 

KHÓA HỌC 1 - 26 Tháng 6 - 3 Tháng Tám, 2017 

KHÓA HỌC 2 - 7 Tháng 8 - 25 Tháng Tám, 2017 

CHI PHÍ - $ 295 mỗi khoá học 

Lệ phí đăng ký cho mỗi khóa học $ 15 và lệ phí sách / tài liệu cho mỗi lớp $ 15 

(Không có lệ phí đăng ký nếu được thanh toán đầy đủ trước ngày 12 tháng 6) 
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Educere - Phục Hồi Chứng Chỉ Trực Tuyến 

ĐIỆN THOẠI: Miễn phí - 866-433-8237 hoặc 215-283-0380 

TRANG WEB: educere@educere.net 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ : Xem đính kèm 

CHI PHÍ: Lệ phí thay đổi tùy thuộc vào khóa học; Lệ phí trung bình là $ 195. Khóa học phục hồi 

chứng chỉ phải được hoàn tất trong vòng 60 ngày kể từ ngày học sinh bắt đầu, nhưng không 

muộn hơn thứ sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2017. 

 

LƯU Ý: Sở Giáo Dục Philadelphia quy định một kỳ thi cho tất cả các khóa học về Phục Hồi 

Chứng Chỉ của Educere. 

Các kỳ thi được lên kế hoạch vào ngày 8, 9 và 10 tháng 8 tại Lab A, 440 N. Broad Street 

Học sinh sẽ nhận được thông tin thi vào tuần cuối cùng của tháng 7. 

 

THÔNG TIN THÊM: Joseph Menta, Giám Đốc Điều Hành của Phòng Tổ Chức Học Đường 

Điện Thoại: 215-400-6273 

 

Nếu một học sinh chọn tham gia chương trình học hè ngoài các chương trình kể trên thì em phải  

được sự cho phép bằng văn bản của hiệu trưởng. Trường của em sẽ chịu trách nhiệm việc xác 

minh và nhập chứng chỉ. 

 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này. Nếu bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm nào, xin quý vị 

vui lòng liên hệ với Joseph Menta, Giám Đốc Điều Hành của Tổ Chức Học Đường tại 

jmenta@philasd.org hoặc bằng điện thoại số 215-400-6273 

mailto:educere@educere.net

