
Chủ đề:  Thông tin Cập nhật ngày 6 tháng 4 từ Giám đốc Học khu

Quí phụ huynh, học sinh và nhân viên thân mến:

Sau đây là những thông tin cập nhật và những lời nhắc về những vấn đề quan trọng.

Thời hạn chấm điểm Học kỳ 3 được triển hạn
Dựa trên phản hồi mà LCPS nhận được từ phụ huynh, học sinh, giáo viên và các vị hiệu 
trưởng, Vụ Giảng huấn đã điều chỉnh thời hạn chấm điểm Học kỳ 3 cho học sinh trung học đệ 
nhất cấp và đệ nhị cấp và giáo viên.

● Bây giờ học sinh có tới ngày 24 tháng 4 để nộp bài vở làm bù và bài thi làm lại cho Học
kỳ 3.

● Bây giờ giáo viên có tới ngày 1 tháng 5 để ghi điểm Học kỳ 3 vào sổ điểm.
Sự điều chỉnh này có mục đích mang lại sự linh động tối đa cho học sinh và giáo viên trong 
lúc chúng tôi điều chỉnh những tiến trình của mình trong thời gian nhà trường đóng cửa vì 
dịch COVID-19.

Quí vị có thể xem thêm thông tin về Kế hoạch Tiếp tục Học hành của học khu tại trang web 
Continuity of Education. Tại trang web này quí vị cũng có thể tìm thấy các chi tiết về những gì 
mà quí vị có thể trông đợi từ các giáo viên và các giáo viên sẽ liên lạc, giao tiếp với học sinh 
như thế nào.
Thông tin cập nhật về AP Exam (thi AP)
Hội đồng Đại học (College Board) đã khảo sát 18,000 học sinh để xem phải chăng các em vẫn 
muốn có cơ hội tham dự các kỳ thi AP năm nay. Câu trả lời mạnh mẽ của các em là muốn. Vì 
vậy cho nên Hội đồng Đại học đã lập ra những bài thi free-response exams an toàn trên mạng 
cho mỗi môn học. Các bài thi chỉ bao gồm những đề tài và kỹ năng mà hầu hết các giáo viên 
AP đã giảng và học sinh đã học tại lớp cho tới đầu tháng 3. Thi AP năm nay sẽ là open book/

open note. 

Các ngày thi AP sẽ diễn ra từ Thứ hai, 11 tháng 5 cho đến Thứ sáu, 22 tháng 5 (Xin xem thêm 
chi tiết ở đường link Lịch thi AP). Việc thi bù sẽ diễn ra từ Thứ hai, 1 tháng 6 cho tới Thứ sáu, 5 
tháng 6. Quí vị có thể xem danh sách đầy đủ về môn thi và ngày thi tại trang web Lịch thi AP 
(AP Exam Schedule).

Học sinh sẽ có thể thi bằng mọi thiết bị (như máy tính, máy tính bảng, hoặc điện thoại di động). 
Các em sẽ có thể đánh máy và tải lên các câu trả lời hoặc viết tay các câu trả lời rồi dùng điện 
thoại di động để chụp và nộp bài. Những chi tiết khác về thời gian, cơ cấu và hình thức thi exam 

length, structure and format cũng được ghi rõ trên mạng. Nếu học sinh cần thiết bị di động hoặc 
kết nối mạng, phụ huynh có thể liên lạc trực tiếp với Hội đồng Giáo dục (contact the College 
Board).

Phụ huynh và học sinh có thể xem những thông tin mới nhất về Thi AP bằng cách dùng đường 
link Thi AP (AP Testing webpage) của LCPS.

Chương trình Phần ăn cho 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 
Những phần ăn cho Thứ năm, 9 tháng 4, và Thứ 6, 10 tháng 4, sẽ được phát vào ngày Thứ 
tư, 8 tháng 4, trong thời gian phát phần ăn thường lệ tại trường và trên xe buýt. Vào ngày Thứ 
tư, học sinh nên chuẩn bị để lãnh những phần ăn cho ba ngày. Từ Thứ ba, 7 tháng 4, cho đến 
Thứ tư, 8 tháng 4, việc phát thức ăn tại trường và thông qua xe buýt của nhà trường sẽ tiếp 
tục dựa theo thời biểu hiện giờ. Xin xem bản đồ tương tác (interactive map) để tìm trạm gần 
nhất mà xe buýt sẽ dừng để phát phần ăn; và quí vị cũng có thể xem trên mạng danh sách các 
trường (list of schools) có phát phần ăn.

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/security
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://www.lcps.org/Page/220791
https://www.lcps.org/Page/220791
https://www.lcps.org/Page/220791
https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0&fbclid=IwAR3gEjqa6AT1y1cGqmBsFgjWLiTgyNXUExytpHa4Yvs1EapVtY4Mn9dnxDE
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=298483&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=373601&PageID=227460&fbclid=IwAR3Hxei51IEg9FKkI1QFKlaLM9bbzAvTEHlvEOkmOimF0ABQ-A61G_rqW2Q
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=298483&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=373601&PageID=227460&fbclid=IwAR3Hxei51IEg9FKkI1QFKlaLM9bbzAvTEHlvEOkmOimF0ABQ-A61G_rqW2Q


Những câu hỏi thường gặp và Cách liên lạc với LCPS
Chúng tôi xin nhắc là quí phụ huynh và các em học sinh nên xem những câu trả lời cho Những 
câu hỏi thường gặp trên trang FAQ (FAQ page). Nếu trang này không có những thông tin mà 
các thành viên trong cộng đồng muốn tìm, quí vị nên nộp câu hỏi thông qua mẫu đơn Liên lạc 
với chúng tôi (Contact Us). Mẫu này có sẵn trên trang FAQ. Phụ huynh và học sinh nên liên lạc 
với người cố vấn ở trường mình để hỏi những câu hỏi cụ thể về điểm, GPA, và kế hoạch học 
tập bậc trung học của mình.

Đường giây nóng của LCPS: 571-252-6499
Nhân viên LCPS tiếp tục trả lời các câu hỏi của cộng đồng thông qua "đường giây nóng" 
COVID-19, nhằm cung cấp thêm một chọn lựa để các gia đình tìm kiếm thông tin. Số điện thoại 
của đường giây nóng này là 571-252-6499. Các thành viên cộng đồng có thể gọi để nêu bất kỳ 
câu hỏi nào về tình trạng hoạt động của nhà trường, thời khóa biểu hiện hành, và những thông 
tin mới nhất về những đề tài khác. Đường giây nóng này hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều, từ Thứ hai đến Thứ 6. Dịch vụ thông dịch túc trực cũng được cung cấp qua đường giây 
nóng cho các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Ba Tư, Tiếng Việt và vài thứ tiếng khác thường 
được sử dụng trong cộng đồng của chúng ta.

Một lần nữa, tôi xin cám ơn sự linh động, hỗ trợ, và đáp ứng của tất cả quí vị.

Kính chào quí vị,

Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục
Giám đốc Học khu

https://www.lcps.org/COVID19



