
Dòng chủ đề: Đề xuất lịch học cập nhật cho các năm 2022-23 và 2023-24 
 

Các điểm nổi bật của tin nhắn này: 

• HCPS đang làm việc trên các đề xuất lịch cho các năm học 2022-23 và 2023-24. 
• Dựa trên phản hồi của nhân viên và công chúng đã cung cấp trước đó, Ủy Ban Lịch HCPS đã đưa 

ra những ý tưởng cập nhật để có thể bắt đầu trước hoặc sau Lễ Lao Động trong những năm học 
đó. 

• Các phương án mới được đề xuất cho việc bắt đầu trước và sau Lễ Lao Động sẽ không còn kéo 
dài thời gian truyền thống của năm học. Thay vào đó, các đề xuất trước Lễ Lao Động sẽ chỉ “di 
dời” năm học. 

• Các cuộc họp thông tin sắp diễn ra vào Tháng Bảy sẽ cho phép thảo luận và các câu hỏi của bạn 
trước khi HCPS yêu cầu Hội Đồng Nhà Trường phê duyệt lịch vào cuối Tháng Tám. 

Chi tiết: 
 
Các gia đình Henrico, 
 
Gần đây, chúng tôi đã nói với bạn rằng chúng tôi đang bắt đầu lại cuộc trò chuyện về việc liệu năm học 
có nên bắt đầu trước Lễ Lao Động vào năm 2022-23 hay không (sử dụng liên kết này để đọc thông tin cũ 
được công bố lần đầu vào ngày 9 Tháng Sáu), năm học sẽ diễn ra sau 14 tháng nữa.  
 
Chúng tôi đã yêu cầu bạn đóng góp ý kiến về ý tưởng này, đặc biệt là về đề xuất bắt đầu trước Lễ Lao 
Động trong khi kết thúc vào thời gian truyền thống của chúng tôi vào giữa Tháng Sáu, xây dựng tính linh 
hoạt hơn cho các ngày nghỉ lễ và kỷ niệm bổ sung. Sau khi nhận được phản hồi của bạn, Ủy Ban Lịch 
HCPS đã phản hồi với các ý tưởng lịch cập nhật cho các năm học 2022-23 và 2023-24 (xem bên dưới). 
Mỗi trường bao gồm một đề xuất bắt đầu đi học trước Lễ Lao Động và một đề xuất khác bắt đầu sau Lễ 
Lao Động trong những năm 2022 và 2023, để thông báo trước cho nhân viên Henrico và gia đình về bất 
kỳ thay đổi nào có thể được chấp thuận. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với bạn và các nhân viên của chúng tôi khi chúng tôi chỉnh sửa những bản 
nháp này trước khi Hội Đồng Nhà Trường có quyết định dự kiến vào cuối Tháng Tám. (Xin nhắc lại: 
những đề xuất này sẽ không ảnh hưởng đến năm học 2021-22 sắp tới, bắt đầu từ ngày 8 Tháng Chín.)  
 
BẢN DỰ THẢO LỊCH ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2022-23 (Nhấp để xem toàn bộ đề xuất.) 
Đề xuất bắt đầu trước Lễ Lao Động (các điểm nổi bật): 

• Trường học bắt đầu vào ngày 29 Tháng Tám, 2022 (Lễ Lao Động là ngày 5 Tháng Chín). 
• Kỳ nghỉ mùa Đông diễn ra từ ngày 19-30 Tháng Mười Hai. 
• Kỳ nghỉ mùa Xuân là ngày 3-7 Tháng Tư. 
• Ngày học cuối cùng của học sinh là ngày 9 Tháng Sáu, 2023. 

Đề xuất bắt đầu sau Lễ Lao Động (các điểm nổi bật): 

• Trường học bắt đầu vào ngày 6 Tháng Chín, 2022 (Lễ Lao Động là ngày 5 Tháng Chín). 
• Kỳ nghỉ mùa Đông diễn ra từ ngày 19-30 Tháng Mười Hai. 
• Kỳ nghỉ mùa Xuân là ngày 3-7 Tháng Tư. 
• Ngày học cuối cùng của học sinh là ngày 16 Tháng Sáu, 2023. 



BẢN DỰ THẢO LỊCH ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2023-24 (Nhấp để xem toàn bộ đề xuất.) 
Đề xuất bắt đầu trước Lễ Lao Động (các điểm nổi bật): 

• Trường học bắt đầu vào ngày 21 Tháng Tám, 2023 (Lễ Lao Động là ngày 4 Tháng Chín). 
• Kỳ nghỉ mùa Đông diễn ra từ ngày 25 Tháng Mười Hai-ngày 5 Tháng Giêng.  
• Kỳ nghỉ mùa Xuân là ngày 1-5 Tháng Tư. 
• Ngày học cuối cùng của học sinh là ngày 31 Tháng Năm, 2024. 

Đề xuất bắt đầu sau Lễ Lao Động (các điểm nổi bật): 

• Trường học bắt đầu vào ngày 5 Tháng Chín, 2023 (Lễ Lao Động là ngày 4 Tháng Chín). 
• Kỳ nghỉ mùa Đông diễn ra từ ngày 25 Tháng Mười Hai-ngày 5 Tháng Giêng. 
• Kỳ nghỉ mùa Xuân là ngày 1-5 Tháng Tư. 
• Ngày học cuối cùng của học sinh là ngày 14 Tháng Sáu, 2024. 

  
Điều gì kế tiếp?  Vào ngày 15 Tháng Bảy, chúng tôi sẽ tổ chức hai phiên thông tin ảo về các đề xuất lịch, 
nơi bạn có thể tìm hiểu thêm, đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến đóng góp. Nếu bạn không thể thực hiện một 
trong hai phiên, đừng lo lắng — chúng sẽ được ghi lại để bạn có thể xem sau. 
  
Ngày 15 Tháng Bảy các phiên thông tin ảo về đề xuất lịch 
(Tham gia một trong hai phiên bằng cách đi tới https://tinyurl.com/HCPS-Calendar-Input-Session.) 

• Phiên họp 1: 11 sáng-trưa.  
• Phiên họp 2: 4-5 chiều 

  
Nếu bạn muốn thêm phản hồi bằng văn bản, vui lòng sử dụng mẫu có sẵn tại đây. 
  
Cám ơn bạn đã tiếp tục cam kết và tham gia vào giáo dục công lập ở Quận Henrico. 
  
Trường Công Lập Quận Henrico 
 

(P.S. Ngày càng nhiều các phân hiệu trường học Virginia đã hoặc đang xem xét các lựa chọn trước Lễ Lao 
Động kể từ khi Đại Hội Đồng Bỏ Phiếu vào năm 2019 để cho phép các ngày khai giảng sớm hơn.) 


