
Trung Tâm Chào Mừng LCPS  
Tại Trung tâm Chào mừng, các gia đình của học sinh mới từ Mẫu giáo
đến lớp 12 có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh hoặc sinh ra hoặc
đi học ở bên ngoài Hoa Kỳ, có thể tìm thấy hướng dẫn và dịch vụ để vào
Các Trường Công Lập Quận Loudoun (LCPS). 

Tuân thủ luật liên bang và tiểu bang, Trung tâm Chào mừng tại LCPS
giúp đỡ các gia đình và học sinh ghi danh bằng một ngôn ngữ khác ngoài
tiếng Anh trong việc phát triển các mục tiêu giáo dục cá nhân của họ. 

www.lcps.org/welcomecenter

WelcomeCenter@lcps.org

(571) 252-1680

LẤY HẸN 

THU THẬP GIẤY TỜ 

XÁC ĐỊNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN GHI
DANH Ở LCPS 

ĐIỀN ĐƠN GHI DANH 

STEPS TO REGISTRATION

Học sinh có ngôn ngữ chính được sử dụng
ở nhà, bất kể ngôn ngữ mà học sinh nói, là
một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh 

Học sinh thường nói một ngôn ngữ khác
ngoài tiếng Anh 

Học sinh có ngôn ngữ đầu tiên học được là
một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh 

Học sinh lớp 8-12 chỉ nói tiếng Anh đang
chuyển từ một trường quốc tế 
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Vấn đề đủ điều kiện để nhận các dịch vụ Chương trình Giáo dục Giảng dạy Ngôn
ngữ (LIEP) 
Xếp lớp cho môn toán  
Đề nghị khóa học/chương trình 
Kiểm tra tiếng Anh để cấp tín chỉ cho các khóa học đã học ở nước họ  
Đánh giá học bạ quốc tế và cấp tín chỉ 
Nguồn lực của trường học và cộng đồng 

SUPPORT SERVICES

Tại Trung tâm Chào mừng, học sinh có thể nhận được hướng dẫn về 
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Nhân viên tư vấn của Trung tâm
Chào mừng 
gặp gỡ trung bình 560 
học sinh lớp 7 - 12 và gia đình mỗi
năm, và đánh giá trung bình 230
học bạ quốc tế mỗi năm. 
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Trung bình có 3500 học sinh mới ghi
danh và gia đình của họ tiếp xúc với
Trung tâm Chào mừng mỗi năm. 

www.lcps.org/welcomecenter                               WelcomeCenter@lcps.org                              (571) 252-1680

DỮ LIỆU VỀ TRUNG TÂM CHÀO MỪNGDỮ LIỆU VỀ TRUNG TÂM CHÀO MỪNG  

3,5003,500

Nhân viên: Ngôn ngữ nói, không phải là tiếng Anh 

Nhân viên: Quốc gia sanh ra 

Khoảng 1.500 học sinh trong số đó là
học sinh sắp vào mẫu giáo .


