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Về việc:  Sự mong đợi về Dự lớp trong Niên khóa 2020-2021  
 
 
Quí phụ huynh và người giám hộ thân mến, 
  

Chào mừng quí vị đến với niên khóa mới và một phương pháp chưa từng có để học hành thông 
qua những trải nghiệm học tập qua mạng rất năng động. Vì đại dịch COVID và những chỉ thị liên hệ 
của Thống đốc Tiểu bang Virginia, Bộ trưởng Y tế Tiểu bang, và những khuyến nghị của Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, LCPS đã phát triển một số cách làm việc và những thủ tục để 
thăng tiến môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho học sinh, nhân viên và những vị khách của 
chúng tôi.  Năm học mới sẽ bắt đầu với việc học từ xa 100% cho hầu hết các học sinh và một mô hình 
hỗn hợp cho một số học sinh như được chỉ thị bởi Hội đồng Giáo dục (School Board).  Khi các điều 
kiện y tế và an toàn cho phép, chúng tôi mong đợi được chào đón thêm học sinh quay lại trường để học 
tập..     

Theo các qui định trong Bộ luật của Virginia, 22.1-254, việc dự lớp là bắt buộc đối với những 
học sinh theo học ở LCPS và tất cả học sinh phải đi học đều đặn, bất kể là được xếp để học từ xa 100% 
hay học theo mô hình hỗn hợp. Với tư cách là đối tác cực kỳ quan trọng của ban nhân viên nhà trường, 
phụ huynh/người giám hộ được trông đợi là sẽ bảo đảm rằng con của họ sẽ tích cực tham gia vào 
những hoạt động học tập đồng bộ và không đồng bộ. Có một điều quan trọng là con quí vị cần có mặt 
và tích cực tham gia bằng cách sử dụng những công cụ trực tuyến và những nguồn lực giảng huấn 
được cung cấp.  Toàn thể đội ngũ LCPS đang sẵn sàng để hỗ trợ học sinh và gia đình trong lúc niên 
khóa 2020-21 bắt đầu. 

Những cách làm việc sau đây về điểm danh sẽ được áp dụng trong thời gian học tập từ xa 100% và học 
theo mô hình hỗn hợp:  

• Nhân viên LCPS sẽ ghi vào hồ sơ tình trạng dự lớp mỗi ngày của học sinh trong thời gian học 
đồng bộ; 

• Nhân viên LCPS sẽ ghi vào hồ sơ tình trạng dự lớp của học sinh bằng cách theo dõi sự tham gia 
và sự hoàn tất bài làm, bài tập trong thời gian học không đồng bộ; 

• Phụ huynh/người giám hộ phải báo cáo với nhân viên nhà trường về sự vắng mặt và/hoặc sự 
đến trễ khi nào học sinh không thể tham gia học tập, kể cả những ngày học không đồng bộ;  

• Phụ huynh/người giám hộ phải báo cáo sự vắng mặt bằng cách gọi cho đường giây nóng về 
điểm danh của nhà trường hoặc email cho người phụ trách điểm danh ở trường; 

• Khi phụ huynh/người giám hộ không báo cáo sự vắng mặt hoặc sự đến trễ của con mình; nhân 
viên nhà trường sẽ gọi điện thoại để biết rõ lý do học sinh không dự lớp;  

• Các nhân viên nhà trường (cố vấn, người phụ trách điểm danh, chuyên viên hỗ trợ học sinh, 
nhân viên xã hội, chuyên viên hỗ trợ và những người khác) túc trực sẵn sàng để giúp đỡ học 
sinh trong các mô hình học từ xa và hỗn hợp.  
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Ngoài những trường hợp khẩn cấp trong gia đình không thể dự kiến, sau đây là một số lý do tại 
sao học sinh có thể không tham gia học tập từ xa: 

 
• Học sinh bị bệnh 
• Tuân theo ngày lễ tôn giáo 
• Không có kết nối internet ổn định  
• Không có kết nối internet vì hoàn cảnh gia đình khó khăn 

 
Có một điều quan trọng là quí vị nên thông báo ngay cho giáo viên/nhân viên nhà trường của 

con quí vị nếu gia đình quí vị gặp khó khăn trong việc tiếp cận sự giảng dạy trực tuyến.  Đội ngũ LCPS 
có thể giúp tìm cách giải quyết vấn đề quan tâm và có thể cung cấp những sự hỗ trợ và những nguồn 
lực thích hợp.  LCPS đã mua những điểm nóng internet di động (mobile internet hotspots) với một số 
lượng hạn chế để bảo đảm việc tiếp cận sự giảng dạy đặt cơ sở trên internet cho những học sinh đủ 
điều kiện trong lúc học tập từ xa. 
 

Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu Tạm miễn Dự lớp Từ xa (Temporary Remote 
Attendance Exception), NẾU họ không có internet hoặc sự truy cập internet bị hạn chế vì tình hình khó 
khăn của gia đình. Yêu cầu Tạm miễn Dự lớp Từ xa phải được chấp thuận bởi hiệu trưởng/người được 
chỉ định và phải gia hạn mỗi tuần, nếu cần. Sự kết nối và cộng tác với nhà trường của con quí vị sẽ hỗ 
trợ cho việc học hành và giúp giải quyết những chướng ngại mà quí vị có thể gặp phải trong lúc chúng 
ta tiến vào năm học chưa từng có này.  Những thông tin khác về Tạm miễn Dự lớp Từ xa được đăng 
trên trang web về điểm danh của LCPS, https://www.lcps.org/Page/220883, và một đường dẫn sẽ có 
sẵn trên trang web của nhà trường. 

 
Cám ơn quí vị về việc bảo đảm cho con quí vị sẵn sàng để học tập với sự gắn bó và hăng say.  

Xin gởi đến quí vị những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm rất đặc biệt.  Xin xem sổ tay Quyền và 
Trách nhiệm Học sinh 2020-2021 (2020-2021 Student Rights and Responsibilities handbook ) để biết 
thêm thông tin về Luật Dự lớp Bắt buộc của tiểu bang Virginia (Virginia Compulsory Attendance 
Law). 

 
Kính chào,  
 
Asia R. Jones, Tiến sĩ Giáo dục 
Trợ lý Giám đốc Học khu 
 

https://www.lcps.org/Page/220883
https://issuu.com/lcpspio/docs/2020-2021_srr_final-english_8.13.20

