
 

 
Ngày 28 tháng 4, 2020  

Quí phụ huynh và nhân viên LCPS thân mến: 

Trong lúc Hệ thống Trường công Quận Loudoun tiến tới để đáp ứng với những thách thức 
và những cơ hội của hoàn cảnh mới, chúng tôi phấn đấu để thường xuyên cung cấp thông 
tin về những đề tài đáng quan tâm cho các gia đình và nhân viên trên khắp học khu. Sau 
đây là những thông tin cập nhật về một số vấn đề quan trọng, bao gồm ngân sách Năm tài 
khóa 2021 của Hội đồng Giáo dục (School Board), Những câu hỏi thường gặp về Google 
Meet, kết quả thi CogAT, và một buổi thuyết trình cho phụ huynh/người giám hộ của học 
sinh có khuyết tật. 

Hội đồng Giáo dục Xem xét những Cách thức để Điều hòa Ngân sách Năm tài khóa 
2021  

Hôm nay Hội đồng Giáo dục Quận Loudoun sẽ xem xét những cách thức để điều hòa ngân 
sách của Năm tài khóa 2021 mà họ chấp thuận ngày 7 tháng 4 với nguồn tài trợ từ Quận 
Loudoun và Tiểu bang Virginia giờ đây đã bị giảm thiểu. Dựa trên số sút giảm được dự kiến 
trong nguồn thu tương lai, những sự thay đổi của quận và tiểu bang đã tạo ra một khoản 
sai biệt ước chừng 73 triệu Mỹ kim giữa ngân sách hoạt động được đề nghị cho LCPS trong 
niên khóa 2020-2021 và khoản tài trợ đã được phân bổ. Bây giờ Hội đồng Giáo dục phải 
điều chỉnh những khoản chi tiêu đã được lên ngân sách xuống tới mức được phân bổ bởi 
tiểu bang và quận trong một tiến trình được gọi là điều hòa ngân sách. Tiến trình này bắt 
đầu ngày hôm nay tại cuộc họp của Hội đồng Giáo dục , khi nhân viên LCPS trình bày một 
văn bản với những khuyến nghị và những sự lựa chọn để giảm thiểu đối với Ngân sách 
Hoạt động của Năm tài khóa 2021. Trước khi chấp thuận ngân sách mới vào cuối tháng 5, 
Hội đồng Giáo dục sẽ tổ chức một cuộc họp làm việc về điều hòa ngân sách và tại cuộc họp 
ngày 12 tháng 5 này công chúng sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến. 

Những câu hỏi thường gặp về Google Meet dành cho Phụ huynh 

Google Meet là phương tiện chính thức để hội họp trực tuyến mà các giáo viên của LCPS sử 
dụng khi họ hướng dẫn các buổi học đồng bộ cho học sinh. Để cung cấp sự linh động tối 

http://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BMYM3H58D028
https://www.lcps.org/Page/223425


đa cho giáo viên khi hướng dẫn những lớp học trên Google Meet, LCPS mới đây đã cập 
nhật việc cho phép dùng Google Meet. Ban Giảng huấn đã phát hành Những câu hỏi 
thường gặp về việc dùng Google Meet và đã đăng trên trang web Tiếp tục Học hành  
(Continuity of Education website).  

Điểm thi Cognitive Ability Test (CogAT)  

Vì tác động của tình trạng nhà trường đóng cửa đối với tiến trình của LCPS để xem xét điều 
kiện tham gia chương trình giáo dục năng khiếu, điểm thi CogAT của học sinh lớp hai sẽ 
được thông báo cho phụ huynh/người giám hộ vào giữa tháng 5. Để giúp quí vị hiểu điểm 
thi  CogAT được dùng như thế nào trong khuôn khổ của tiến trình xem xét điều kiện, chúng 
tôi kèm theo đây văn bản Những câu hỏi thường gặp về CogAT. Nếu có những thắc mắc 
khác về những số điểm này, xin quí vị email cho giáo viên phụ trách chương trình SEARCH 
(năng khiếu) tại trường của con em quí vị. 

Buổi thuyết trình trực tuyến cho phụ huynh vào Thứ 5, 30 tháng 4 

Từ ngày 8 tháng 4, các thành viên trong toán giáo dục đặc biệt của LCPS đã tiếp xúc với phụ 
huynh học sinh để đề nghị, đúc kết và bắt đầu triển khai các Kế hoạch Học tập Từ xa Tạm 
thời (TDLPs). Đây là những kế hoạch được soạn riêng cho từng học sinh để hỗ trợ cho các 
học sinh có khuyết tật tham gia Kế hoạch Tiếp tục Học hành của LCPS. Mặc dù nhiều kế 
hoạch giờ đây đang được triển khai, chúng tôi biết rằng một số phụ huynh và người giám 
hộ vẫn có những thắc mắc về tiến trình TDLP, về vấn đề chúng tôi làm việc chung với các 
gia đình như thế nào để đáp ứng nhu cầu của các học sinh này và về sự hỗ trợ mà LCPS 
đang cung cấp cho những học sinh có khuyết tật đang học tiểu học và trung học.  

Để giải đáp những thắc mắc đó và những thắc mắc khác mà quí vị có thể có, chúng tôi sẽ tổ 
chức một Buổi thuyết trình Trực tuyến dành cho Phụ huynh của Học sinh có khuyết tật vào 
ngày Thứ 5, 30 tháng tư, từ 5 đến 6 giờ rưỡi chiều. 

Xin ghi danh ngay tại đây (register here) để tham dự. 

Quí phụ huynh nên dùng mẫu đơn này (this form) để cho chúng tôi biết trước câu hỏi. 

Kế hoạch Học tập Từ xa Tạm thời và những đề tài quan trọng khác cũng sẽ được thảo luận 
tại cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Giáo dục Đặc biệt (SEAC) vào ngày 6 tháng 5, từ 6 giờ chiều 
đến 7:15 tối. Việc ghi danh dự cuộc họp SEAC sẽ được loan báo trong nay mai. 

Tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha về COVID-19 từ Chính quyền Quận Loudoun  

Cư dân Quận Loudoun giờ đây có thể ghi danh để nhận tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha về 
COVID-19.  

https://www.lcps.org/Page/228620
https://tinyurl.com/ydd3cnp4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHy-SX8wvwg0Mz5mGBlmIE81OjWUORPAH6nTEWpnWVIUgHiw/viewform


Để ghi danh nhận dịch vụ này, xin gởi lời nhắn LCCOVIDESP tới số 888777. 

Quận Loudoun vừa khởi động dịch vụ mới để cung cấp thêm một cách thức dễ sử dụng để 
nhận thông tin. Những tin nhắn thường xuyên do Quận Loudoun gởi đi sẽ cung cấp thông 
tin về việc phòng ngừa và chữa trị COVID-19, những chương trình và dịch vụ của quận để 
giúp đỡ cư dân trong thời gian có đại dịch, những thông tin cập nhật quan trọng cùng với 
những tin nhắn khác có tính chất giáo dục và kịp thời. Những nguồn lực khác bằng tiếng 
Tây Ban Nha về COVID-19 được đăng trên trang we loudoun.gov/COVIDespanol. 

Những tin nhắn cảnh báo bằng tiếng Anh về COVID-19 cũng được gởi tới cho những ai 
nhắn “LCCOVID19” tới số 888777.  

Đường giây nóng và mẫu đơn để nêu câu hỏi vẫn tiếp tục hoạt động 

Chúng tôi xin nhắc, LCPS có một đường giây nóng về COVID-19 (571-252-6499) và một 
trang web Những câu hỏi thường gặp  trên đó có những thông tin mới nhất về sự ứng phó 
của học khu đối với dịch COVID. Chúng tôi cũng có một mẫu đơn trên mạng để quí vị có 
thể nêu câu hỏi vào bất cứ lúc nào. Các gia đình học sinh nên dùng những nguồn lực này 
để nêu ra những thắc mắc mà quí vị có thể có về những kế hoạch và hoạt động mới nhất 
trên khắp học khu. 

Xin nhắc nhở một lần nữa, tôi khuyến khích tất cả học sinh, phụ huynh và nhân viên LCPS 
tiếp tục tuân hành những biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn của Trung Tâm Phòng 
Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC). Tuy đang có những tin đáng mừng về tình hình lây lan của 
COVID-19, tất cả mọi người chúng ta vẫn cần phải tuân hành lệnh này với một mức độ cao 
nhất, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp hết sức cần thiết, dựa theo sáng kiến chăm sóc cộng 
đồng để ngăn không cho vi rút COVID-19 lây lan thêm nữa.  

Xin quí vị biết rằng với tư cách là giám đốc học khu Loudoun tôi quan tâm sâu sắc tới sức 
khỏe và phúc lợi của tất cả học sinh, nhân viên, gia đình của họ và những thành viên khác 
trong cộng đồng. 

Kính chào quí vị, 

Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục 
Giám đốc Học khu 

  
Attachments: 

 CogAT_FAQ_-_2020.pdf (167.6 KB) 

https://www.loudoun.gov/COVIDespanol
https://www.lcps.org/COVID19
https://docs.google.com/forms/d/1O89XFudSpxi1cpk3vQlzcKwpH7ITliGpomAaVvi5t7o/edit?ts=5e580d7e
https://storage.googleapis.com/pt04-1/messages/attachments/af5f0f24757c42434a9423be04c57ff191749d20/CogAT_FAQ_-_2020.pdf

