
Dòng chủ đề: Nhìn về phía trước: Lịch học 2022-23 HCPS 

Các điểm nổi bật của tin nhắn này:  
 

• Đối với niên học 2022-23 (15 tháng kể từ bây giờ), HCPS đang xem xét việc bắt đầu niên học 
trước Lễ Lao Động. 

• Điều này nói chung sẽ điều chỉnh HCPS cho phù hợp với số lượng ngày càng tăng của các phân 
hiệu trường học bắt đầu trước Lễ Lao Động. 

• Đề xuất là sẽ thêm một tuần vào khoảng thời gian nói chung của niên học 2022-23. Điều này 
không bằng với việc có thêm  số ngày học. Nó tạo ra sự linh hoạt để học sinh và nhân viên mới 
có thêm các ngày nghỉ cho các hoạt động tôn giáo và văn hóa trong niên học trong khi vẫn đáp 
ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của tiểu bang về thời gian học tập của học sinh.  

• Bây giờ là lúc phản hồi của bạn. Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra cho niên học 
2022-23 cho đến ít nhất là Tháng Tám năm 2021. (Không có thay đổi nào cho niên học 2021-22 
sắp tới, bắt đầu cho học sinh vào Thứ Tư, ngày 8 Tháng Chín, 2021.) 

 
Chi tiết: 
 
Các gia đình Henrico, 
 
Đây là một thông báo, trước khoảng 15 tháng, rằng Trường Công Lập Quận Henrico sẽ đề xuất bắt đầu 
niên học trước Lễ Lao Động cho niên học 2022-23. Trong phiên bản ban đầu của đề xuất trước Lễ Lao 
Động của chúng tôi, trường học sẽ bắt đầu cho học sinh vào Thứ Hai, ngày 29 Tháng Tám, 2022, và kết 
thúc vào Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Sáu, 2023. Tất cả các bên liên quan của HCPS đều được mời tìm hiểu 
lý do tại sao HCPS lại hướng tới ý tưởng này, và chia sẻ phản hồi cũng như đặt câu hỏi. Trong vài tháng 
tới, phản hồi sẽ được chia sẻ với ủy ban lịch HCPS để thông báo về quy trình sửa đổi và tạo lịch vào mùa 
hè năm 2022-23 này. Dự kiến là sẽ không có quyết định cuối cùng nào cho đến ít nhất là Tháng Tám năm 
2021. 
 
Tạo lịch học là một vấn đề nan giải với nhiều phần biến động. HCPS muốn dẫn đầu khu vực trong việc 
xem xét nhiều yếu tố như hợp đồng nhân viên; tiểu bang yêu cầu tối thiểu là 990 giờ giảng dạy hoặc 180 
ngày học tập của học sinh; các ngày lễ liên bang, tiểu bang và địa phương; các ngày nghỉ về tôn giáo; 
ngày nghỉ lễ của học sinh; cũng như lập kế hoạch và thời gian học tập nghiệp vụ đầy đủ cho nhân viên.  
 
Vì vậy, một đề xuất trước Ngày Lao Động cũng sẽ: 
 

• Cho phép HCPS sự linh hoạt bổ sung các ngày nghỉ về tôn giáo và văn hóa mới trong niên học 
trong khi vẫn đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của tiểu bang về thời gian học tập của học 
sinh. 

• Tạo thêm các ngày nghỉ lễ cho nhân viên trong niên học để tuân thủ các hoạt động tôn giáo và 
văn hóa (hiện tại, một số ngày nghỉ lễ chỉ là ngày nghỉ lễ của học sinh). 

• Điều chỉnh tốt hơn cho HCPS phù hợp với ngày bắt đầu trước Lễ Lao Động của một số bộ phận 
trường học lân cận. 

• Cung cấp thêm thời gian lập kế hoạch, học tập chuyên môn và cộng tác cho giáo viên trong 
trường học và/hoặc các mô hình chuyển tiếp trường học.  

 



Điều gì kế tiếp? Ban giám hiệu HCPS sẽ trình bày chi tiết về đề xuất này trong cuộc họp Hội đồng Trường 
công lập kế tiếp, vào Thứ Năm, ngày 24 Tháng Sáu, 2021. Sau đó, Ủy Ban Lịch HCPS sẽ hoàn thiện các tùy 
chọn chi tiết của lịch đầy đủ từ năm 2022-23 để nhân viên và công chúng xem xét.  
 

Mùa hè này, HCPS cũng dự định sắp xếp các cuộc họp ảo cung cấp thông tin cho nhân viên, học sinh và 
gia đình. Các bản ghi âm của các cuộc họp này, cùng với các chi tiết và thông tin bổ sung, sẽ được cung 
cấp trên trang web của chúng tôi, www.henricoschools.us, được gửi trực tiếp qua email cho nhân viên 
và hộ gia đình học sinh, và đăng lên phương tiện truyền thông xã hội HCPS.  
 
Chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay bây giờ: Nếu bạn muốn chia sẻ ý kiến bằng văn bản của mình về ngày 
khai giảng trước Lễ Lao động cho niên học 2022-23, vui lòng sử dụng mẫu này (không trả lời email này.) 
Các câu trả lời phải luôn được coi là “công khai,” và sẽ được chia sẻ với Hội Đồng Nhà Trường, các quản 
trị viên HCPS và ủy ban lịch HCPS trong suốt mùa hè (Lưu ý: Vui lòng không cung cấp thông tin nhận 
dạng cá nhân hoặc tên các cá nhân, bao gồm cả tên của học sinh, trong các câu trả lời này.) 
 
Quá trình: Năm 2019, Đại Hội Đồng Virginia đã thay đổi luật và cho phép các phân hiệu trường học bắt 
đầu niên học trước Lễ Lao động. Henrico là một trong số các phân hiệu trường trung tâm Virginia đang 
xem xét, hoặc hiện áp dụng, khai trường trước Lễ Lao Động. (Vào Tháng Ba năm 2020, HCPS đã giới 
thiệu công khai ý tưởng về việc bắt đầu trước Lễ Lao Động cho niên học 2021-22, nhưng do đại dịch 
COVID-19, nỗ lực đó đã được hoãn lại. Thay vào đó, chúng tôi sẽ bắt đầu lại cuộc thảo luận nhắm vào 
niên học 2022-23.) 

Chúng tôi mong được cập nhật cho bạn về đề xuất này. 

Trân trọng, 

Trường Công Lập Quận Henrico 

P.S. Để có cái nhìn về năm học 2021-22 sắp tới, bắt đầu cho học sinh vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 9 năm 
2021 và không bị ảnh hưởng bởi đề xuất này, hãy truy cập trang này: https://henricoschools.us/2021-
2022-calendar/ 


