Thông Báo Lịch Của Sở Học Chánh PPS Cho Năm
Học 2021-2022
Ngày 28 Tháng 4, 2021

Kính gửi các gia đình PPS,
Chúng tôi vẫn đang cần phải hoàn thành một số chi tiết còn lại, nhưng muốn quý vị biết rằng tối
hôm qua, Hội Đồng Giáo Dục đã thông qua lịch trình của sở học chánh cho năm học 2021-22.
Các gia đình có học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trong năm học tới có thể khoanh tròn Thứ Tư, Ngày
1 Tháng 9 là ngày đầu tiên đi học. Nếu quý vị có học sinh mẫu giáo, ngày chính thức đầu tiên sẽ
là Thứ Tư, Ngày 8 Tháng 9 và sẽ có các hoạt động “Ramp Up” từ Ngày 1 đến Ngày 7 Tháng 9 mà
trường học của con em quý vị sẽ thông báo cho quý vị biết. Ngày học cuối cùng của các lớp mẫu
giáo đến lớp 11 sẽ là Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 6 Năm 2022.
Xem lịch nguyên năm 2021-22 PPS calendar (có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ được hỗ
trợ của chúng tôi)
Như Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh Guerrero đã nói, chúng tôi hy vọng sẽ mở cửa trường học trở
lại năm ngày một tuần cho chương trình giảng dạy trực tiếp vào mùa thu. Trừ khi các tình trạng
sức khỏe và hướng dẫn của y tế cộng đồng và các quan chức của Bộ Giáo Dục không cho phép,
chúng tôi dự định chào đón tất cả học sinh trở lại trường học vào Tháng 9 này.
Chúng tôi biết lịch này đến muộn hơn bình thường và chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn và thông
cảm của quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị biết thông tin chi tiết về năm học
2021-22 được nhiều người mong đợi.
Cám ơn quý vị.
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