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Xin Chào Đón Quý Vị Đến Viện Đào Tạo Học Sinh Mới Đến Tại  

Trường Trung Học Ben Franklin! 
 

Xin cám ơn quý vị đã ghi danh cho con quý vị tại Trường NLA! Chúng tôi tập trung vào chương trình 

giảng dạy chuyên sâu về Anh Ngữ, Toán, Khoa Học và Lịch Sử. Đây là những môn học chuẩn bị cho 

học sinh chúng ta học tốt trong tương lai. Xin hãy giữ lá thơ này để tham khảo về chính sách của trường 

Ben Franklin. 

 

Thông Tin Liên Lạc Với Trường Là: 

 

Ben Franklin High School  

550 N. Broad St.  

Philadelphia, PA 19130 

(215) 299-4662 

 

Giờ Học  

 

Mỗi ngày học sinh bắt đầu học từ 8:05-3:09. Học sinh có thể ăn sáng tại trường vào lúc 7:30. Học sinh 

đi vào từ cổng trường ở đường số 15.  

 

Quy Định Về Đồng Phục  

 

Quy định về đồng phục của Trường Trung Học Ben Franklin cho phép mặc quần một màu kể cả quần 

jean và áo sơ mi một màu. Học sinh nữ mặc váy dài đến gối hoặc dài hơn. Giày phải che ngón chân. 

Phải bỏ nón ra ngay khi bước vào trường ngoại trừ đội nón vì lý do tôn giáo.  

 

Đồ Điện Tử  

 

Không được phép mang điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác cũng như tai nghe ngoài hành lang 

của trường. Đôi khi học sinh được sử dụng điện thoại di động trong lớp khi giáo sư cho phép thí dụ như 

là với mục đích sử dụng phần mềm để phiên dịch.  

 

Bài Tập Về Nhà  

 

Học sinh NLA được cho bài tập về nhà mỗi ngày. Hãy bảo đảm con em quý vị hoàn tất bài làm và 

mang nộp vào ngày hôm sau. Ba lô có sẵn để bảo đảm con quý vị mang bài làm về nhà và đem nộp vào 

ngày hôm sau.  

 

Nghỉ Học  

 

Nếu con quý vị nghỉ học vì bị bệnh, vì có việc khẩn cấp trong gia đình, hoặc vì lý do tôn giáo, vào ngày 

em đi học trở lại, xin vui lòng cho em nộp thơ xin phép với lý do nghỉ học. Con quý vị có thể nộp thơ 

này cho giáo sư hướng dẫn của em. Đi học đều là rất quan trọng. Trường sẽ chuyển đến tòa án trốn học 

đối với những trường hợp liên tục nghỉ học không phép.  
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Vấn Đề Hạnh Kiểm  

Giáo sư sẽ phạt cấm túc những học sinh nào không tuân theo nội quy. Con quý vị sẽ bị gởi giấy phạt 

cấm túc vào ngày hôm sau từ 3:09-3:30 chiều. Không đến chịu phạt cấm túc, học sinh sẽ lập tức bị đưa 

đến hiệu trưởng, khoa trưởng, và cảnh sát trường. Nếu học sinh bị đình chỉ học tập, phụ huynh/giám hộ 

phải đến trường vào ngày học sinh hết bị đình chỉ để làm thủ tục cho học sinh đi học trở lại.   

 

 

Liên Lạc Với Chúng Tôi: 

Các giáo sư tại NLA là: 

Cô DeCrosta: Toán 

Thầy Mirsky: Phát Triển Ngôn Ngữ, Toán 

Cô Stevens: Khoa Học 

Cô Wheeler: Đọc và Viết 

Cô Wilkins: Lịch Sử và Viết 

 

Chúng tôi có dịch vụ thông dịch cho bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu muốn trao đổi với chúng tôi, quý vị có 

thể cho con mình mang vào trường số điện thoại mà chúng tôi có thể liên lạc với quý vị. Chúng tôi sẽ 

gọi cho quý vị. Quý vị cũng có thể gọi cho trường tại số điện thoại ở trên và để lại lời nhắn cho chúng 

tôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: 

www.philasd.org/language/vietnamese 
 

 

 

 

http://www.philasd.org/language/vietnamese

