
Chủ đề: Thông tin cập nhật ngày 1 tháng 4 của Giám đốc Học khu 

Quí phụ huynh học sinh và nhân viên nhà trường thân mến, 

Hệ thống trường công Quận Loudoun (Loudoun County Public Schools) tiếp tục cải thiện các kế 
hoạch cho việc tiếp tục học hành của tất cả mọi học sinh trong quận, chăm sóc cho cộng đồng 
và thỏa mãn những nhu cầu không ngừng thay đổi của học sinh, phụ huynh và nhân viên nhà 
trường. Sau đây là những thông tin mới nhất về những vấn đề này và những đề tài khác. 

Tiếp tục học hành
Tại cuộc họp ngày 31 tháng 3 của Hội đồng Giáo dục, Tiến sĩ Ashley Ellis, Trợ lý Giám đốc Học 
Khu phụ trách giảng huấn, đã trình bày Kế hoạch Học tập Từ xa trong thời gian nhà trường 
đóng cửa vì dịch COVID-19. Những nội dung chính của kế hoạch, mà quí vị có thể xem trên 
trang web về việc tiếp tục học hành (Continuity of Education), bao gồm tiến trình và những thời 
hạn chót để học sinh làm bù những bài vở còn thiếu cho học kỳ ba; bắt đầu giảng dạy những 
nội dung mới cho học sinh từ ngày 15 tháng 4; chấm điểm cho học kỳ ba và bốn; hỗ trợ thêm 
cho học sinh học tiếng Anh và học sinh có khuyết tật; cùng với vai trò và nhiệm vụ của nhân 
viên quản trị nhà trường, giáo viên và phụ huynh.   

Điểm cho Học kỳ 3 và Bài vở làm bù 
Ngày cuối của Học kỳ 3 sẽ được xem là ngày 11 tháng 3, vốn là ngày chót trước khi nhà 
trường đóng cửa. Phiếu điểm Học kỳ 3 của học sinh tiểu học sẽ được căn cứ vào tiến bộ cho 
đến ngày 11 tháng 3. Điểm Học kỳ 3 của học sinh tiểu học sẽ được chung kết trước ngày 24 
tháng 4. Điểm của học sinh trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp sẽ được xác định 
dựa trên bài tập, bài thi mà học sinh đã làm cho tới ngày 11 tháng 3. Giáo viên sẽ cho học sinh 
cơ hội để làm bù bài vở còn thiếu và cho điểm cho những bài vở đó. Trước cuối ngày 17 tháng 
4 các học sinh trung học phải nộp những bài vở còn thiếu hoặc phải hoàn tất những hoạt động 
đánh giá lại, và giáo viên sẽ ghi điểm Học kỳ 3 vào sổ điểm và hoàn tất tiến trình chấm điểm 
trước cuối ngày 24 tháng 4. 

Ngày 6 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 
Tuy nhà trường đóng cửa cho đến hết niên khóa này, nhưng việc học hành vẫn tiếp tục được 
thực hiện vào những ngày được ấn định là ngày tới trường trên lịch học niên khóa 2019-2020 
của LCPS (LCPS academic calendar for 2019-2020). Vì vậy, việc học hành từ xa không diễn ra 
trong tuần lễ từ ngày thứ hai, 6 tháng tư, cho đến thứ 6, 10 tháng tư, là tuần lễ được ấn định là 
tuần Nghỉ Xuân trên lịch học.   

Ngày 13 và 14 tháng 4 
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Giáo viên sẽ làm những việc liên quan tới phát triển kỹ năng chuyên môn và lập kế hoạch trong 
hai ngày 13 và 14 tháng 4. Học sinh sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động học tập do giáo viên 
cung cấp trong hai ngày đó và sẽ bắt đầu học những nội dung mới vào ngày thứ tư, 15 tháng 4. 

Chương trình cung cấp phần ăn trong thời gian Nghỉ Xuân 
Dịch vụ cung cấp phần ăn của LCPS sẽ tiếp tục cung cấp những phần ăn sáng và trưa cho học 
sinh trong tuần được ấn định là Nghỉ Xuân trong lịch học niên khóa 2019-2020 của LCPS (6 
tháng tư đến 10 tháng tư). Từ thứ hai, ngày 6 tháng tư, đến thứ tư, ngày 8 tháng tư, việc phát 
phần ăn tại trường và tại những trạm xe buýt sẽ tiếp tục diễn ra dựa trên thời biểu hiện nay. 
Những phần ăn cho hai ngày thứ năm, 9 tháng tư, và thứ sáu, 10 tháng tư, sẽ được phát trước 
vào ngày thứ tư, 8 tháng tư, tại trường và trạm xe buýt. Xin xem bản đồ tương tác của chúng 
tôi (the interactive map) để biết phần ăn sẽ được phát tại trạm xe buýt nào gần nhà quí vị nhất. 
Danh sách những trường (the list of schools) mà quí vị có thể tới để lãnh phần ăn cũng được 
đăng trên mạng để quí vị xem. 

Yêu cầu Hoàn tiền 
Vì có những sinh hoạt và sự kiện bị hủy bỏ, các phụ huynh và tổ chức có thể yêu cầu nhà 
trường trả lại tiền đã nộp. Có ba loại tiền đã nộp, như chúng tôi ghi ra dưới đây, mà quí vị có 
thể yêu cầu được trả lại là Tiền ăn của học sinh, Tiền thuê cơ sở của trường, và tất cả những 
thứ khác. 

Tiền ăn của học sinh 
Yêu cầu hoàn tiền đã nộp cho phần ăn có thể được thực hiện trên trang web của LCPS bằng 
cách dùng đường link Meals ở dưới cùng của màn hình rồi bấm vào chỗ có chữ Payment 
Options. 

• https://www.lcps.org
• Bấm vào chữ MEALS ở dưới cùng
• Chọn Payment Options trong hàng chữ nằm dưới các tấm ảnh
• Kéo màn hình xuống để thấy hàng chữ ‘Need a Refund?’ (xem thí dụ dưới đây)

Số tiền đã nộp vào tài khoản của học sinh, nếu còn dư, sẽ tự động chuyển cho năm học tới. 

Vì có quá nhiều yêu cầu, xin quí vị vui lòng chờ từ 30 đến 60 ngày để nhận biên lai hoàn tiền. 

Tiền thuê cơ sở của trường 
Yêu cầu trả lại tiền thuê cơ sở có thể được nộp bằng cách gởi cho facilityuse@lcps.org. 

Vì có quá nhiều yêu cầu, xin quí vị vui lòng chờ từ 30 đến 60 ngày để nhận biên lai hoàn tiền. 

Tất cả những loại tiền khác 
Chúng tôi sắp sửa tìm ra những cách thức hiệu quả nhất để xử lý những yêu cầu hoàn tiền đối 
với những loại tiền đã nộp cho những mục đích khác và sẽ loan báo thêm thông tin trong những 
ngày sắp tới. 

Trước khi chấm dứt, tôi xin ghi nhận và bày tỏ sự cảm kích đối với sự ủng hộ và nhiệt tình, 
cũng như sự linh động và bền bỉ mà các gia đình thuộc FCPS đã chứng tỏ mỗi ngày trong lúc 
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cộng đồng chúng ta ra sức khắc phục những thách thức do dịch COVID-19 mang lại. Trên các 
cơ quan truyền thông, kể cả truyền thông xã hội, có rất nhiều những câu chuyện rất hay về 
những cá nhân và nhóm người đã ra sức giúp đỡ cho bạn bè, hay những người láng giềng 
trong lúc họ cũng phải chật vật đối phó với hoàn cảnh khó khăn riêng của mình. Thật là ấm lòng 
khi nhìn thấy sự hào hiệp và tử tế của những thành viên trong cộng đồng, và tôi hãnh diện là 
một bộ phận của một cộng đồng tử tế như Quận Loudoun. Tôi mong quí vị tiếp tục thực hiện 
những biện pháp phòng ngừa mà các viên chức y tế và chính phủ đã đề nghị để tự bảo vệ càng 
nhiều càng tốt cho mình, cho gia đình, và cho cộng đồng, và tôi cám ơn sự quan tâm tới cộng 
đồng mà quí vị đang chứng tỏ. 
 
Trân trọng, 
  
Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục 
Giám đốc Học khu 
 
 
 
 


