
13 tháng 4, 2020 
 
Quí phụ huynh và nhân viên thân mến, 
 
Hệ thống Trường công Quận Loudoun (LCPS) tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch về tiếp tục học 
hành cho tất cả học sinh LCPS, chăm sóc cộng đồng và thỏa mãn những nhu cầu không ngừng 
thay đổi của học sinh, gia đình và nhân viên. Sau đây là những thông tin mới nhất về những việc 
này và các đề tài khác. 
 
Tin quan trọng về kế hoạch liên quan đến lễ tốt nghiệp được gởi cho học sinh lớp 12 
 
Hôm nay tôi đã gởi thư cho tất cả học sinh lớp 12 của LCPS để thông báo một số tin quan trọng:  
Mỗi trường trung học của LCPS có học sinh ra trường năm nay sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp có sự 
tham dự đích thân của mọi người, khi nào làm như vậy là an toàn. Hiện giờ chúng tôi chưa biết 
lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra khi nào, nhưng mỗi trường trung học của LCPS có học sinh ra trường SẼ 
tổ chức lễ tốt nghiệp. Chúng tôi cam kết như vậy với quí vị. Thay vì loan báo ngày tổ chức lễ tốt 
nghiệp vào lúc này, chúng tôi muốn chờ để có thêm thông tin về vấn đề khi nào là an toàn để tổ 
chức những lễ hội ăn mừng. Chúng tôi hiểu rõ là mọi người cần được thông báo trước để có 
thời giờ chuẩn bị tham dự.  Như là một bước khởi đầu, chứ không phải là một sự thay thế, mỗi 
trường trung học có học sinh ra trường năm 2020 sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp trên mạng 
vào tháng 6. Lễ tốt nghiệp trên mạng sẽ là một cơ hội để thúc đẩy sự đoàn kết và gắn bó cho 
học sinh cùng lớp trong lúc chúng ta trông chờ tới ngày tổ chức lễ tốt nghiệp mà mọi người có 
thể đích thân đến dự. Các vị hiệu trưởng sẽ mời gọi sự đóng góp ý kiến của học sinh trong việc 
lập kế hoạch cho các lễ hội ăn mừng trên mạng. Những chi tiết khác được ghi rõ trong lá thư 
kèm theo đây mà tôi đã gởi trực tiếp cho các em học sinh.  
 
Việc gởi tài liệu hướng dẫn học tập qua đường bưu điện sẽ bắt đầu trong nay mai 
 
LCPS sẽ bắt đầu gởi tài liệu hướng dẫn học tập qua đường bưu điện cho những nhóm học sinh 
cụ thể trong vòng vài ngày sắp tới trong khuôn khổ của Kế hoạch Tiếp tục Học hành. Đợt gởi 
đầu tiên dự kiến sẽ đến nhà học sinh trước ngày 20 tháng 4. Những nhóm học sinh sau đây sẽ 
nhận được tài liệu hướng dẫn học tập: 
 

• Mẫu giáo- Lớp 2 (có thể chọn để không nhận thêm nữa); 
• Mầm non; 
• Giáo dục Đặc biệt cho trẻ em dưới tuổi đến trường (ECSE); 
• Học sinh học tiếng Anh (EL) học lớp Mẫu giáo- Lớp 2 ; và 
• Mẫu giáo-Lớp 2 thuộc giáo trình đặc biệt. 
 

Đợt gởi đầu tiên sẽ gởi tới khoảng 19.000 gia đình có con em nằm trong các nhóm này. Nhiều 
gia đình có máy vi tính và có nối mạng, do đó họ có thể tải xuống những tài liệu hướng dẫn học 
tập từ trang web (  Continuity of Education ) của học khu . Phụ huynh của học sinh Mẫu giáo-
Lớp 2 có thể "từ chối" (opt out) không nhận thêm tài liệu in sẵn và dùng máy vi tính ở nhà để có 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation


được tài liệu hướng dẫn học tập. Với mục đích bảo tồn các nguồn lực và giảm bớt chi phí, LCPS 
đề nghị quí phụ huynh xem xét tới việc từ chối bằng cách điền mẫu đơn trên mạng này ( online 
form. ) 

Dịch vụ Trợ giúp Ngôn ngữ  
 
Dịch vụ Trợ giúp Ngôn ngữ của LCPS hỗ trợ cho các gia đình cần thông dịch hay phiên dịch trong 
khi liên lạc, tiếp xúc với văn phòng trung ương hoặc các trường để giúp đỡ cho việc học hành 
của con em mình. Dịch vụ thông dịch được cung cấp thông qua đường giây nóng COVID-19 của 
LCPS, cho việc thông dịch tại các trường và cho việc phiên dịch những tin nhắn  và những văn 
bản cho cộng đồng.  
 
Việc thông dịch cho các trường gồm có những cuộc họp giữa giáo viên với phụ huynh, những 
cuộc họp về việc học tập của học sinh (Child Study meetings), những cuộc họp về Hội đủ điều 
kiện để tham gia chương trình Giáo dục Đặc biệt (Special Education eligibility meetings), Kế 
hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP meetings), những cuộc họp về Hội đủ điều kiện để tham gia 
chương trình Phần 504 (Section 504 student eligibility meetings), những cuộc họp về Kế hoạch 
504 (504 Plan meetings), cũng như các dịch vụ sàng lọc và thẩm định thông qua Trung tâm Child 
Find (Child Find Center) của LCPS. Dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ được cung cấp cho  tiếng Ả rập, 
Dari, tiếng Ba tư, tiếng Ấn độ, tiếng Hàn, Kurdish (Sorani), Pashto, tiếng Bồ đào nha, Punjabi, 
tiếng Tây ban nha, Twi, và tiếng Việt. Nếu muốn được trợ giúp về ngôn ngữ, quí phụ huynh và 
người giám hộ có thể email tới sarah.rosin@lcps.org  cho cô Sarah Rosin thuộc Dịch vụ Trợ giúp 
Ngôn ngữ. 
 
Thông tin bổ sung về việc hoàn lại lệ phí 
 
Nhiều gia đình và tổ chức đang chờ được hoàn lại những khoản lệ phí đã nộp cho các hoạt động 
và sự kiện ở trường trước khi nhà trường đóng cửa, như lệ phí thể thao mùa xuân, lệ phí đậu xe 
của học sinh, lệ phí tập lái xe, và lệ phí cho các chuyến du khảo. Quí phụ huynh không cần liên 
lạc với nhà trường để lấy lại những khoản tiền này; Nhân viên Tài chánh/Kế toán của nhà 
trường và Ban Dịch vụ Tài chánh và Kinh doanh sẽ tự động trả lại những loại lệ phí này. Nếu quí 
vị có những thắc mắc cụ thể nào khác về việc hoàn trả lệ phí, xin liên lạc với Nhân viên Tài 
chánh/Kế toán của nhà trường. Thông tin về việc yêu cầu hoàn tiền cho tiền ăn của học sinh và 
tiền thuê cơ sở được kèm theo thư này. 
  
LCPS tiếp tục có quyết tâm cung cấp những thông tin mới nhất có thể có về những đề tài quan 
trọng cho học sinh, phụ huynh và nhân viên. Nếu quí vị có câu hỏi nào mà chúng tôi chưa giải 
đáp, xin gọi cho đường giây nóng COVID-19 của LCPS ở số 571-252-6499 hoặc dùng mẫu đơn 
trên trang COVID-19 FAQ  (the form on the COVID-19 FAQ page ) để yêu cầu có thêm thông tin. 
 
Trân trọng, 
Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục 
Giám đốc Học khu 
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