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Các gia đình học sinh và nhân viên LCPS thân mến: 

 

Trong lúc Các trường Công lập Quận Loudoun tiếp tục công tác lập kế hoạch cho năm học 
mới, Hội đồng Giáo dục đang hướng dẫn cho việc làm ra quyết định của chúng tôi về nhiều 
vấn đề thiết yếu. Tại cuộc họp Hội đồng Giáo dục tối qua, 11 tháng 8, LCPS đã cung cấp 
những thông tin về nhiều đề tài và một số quyết định đã được thực hiện mà chúng tôi 
muốn chia sẻ. Hội đồng sẽ họp lại vào ngày 18 tháng 8 vào lúc 6 giờ chiều để tiếp tục bàn 
luận, và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin với cộng đồng trong lúc chúng ta cùng nhau 
tiến về phía trước. 

 

MATA sẽ bắt đầu việc giảng dạy đích thân theo mô hình hỗn hợp 

Hội đồng Giáo dục tối qua đã chỉ thị LCPS bắt đầu việc giảng dạy đích thân (in-person) vào 
ngày 8 tháng 9 với các học sinh theo học các lớp của Monroe Advanced Technical Academy 
(MATA), trong khi tất cả những học sinh khác bắt đầu năm học mới với việc học từ xa 100%. 
Hầu hết các môn của MATA, như Thẩm mỹ, Đụng xe, và Nghệ thuật Nấu ăn đòi hỏi sự thực 
hành trực tiếp. Nỗ lực này sẽ liên hệ tới việc có khoảng 900 học sinh được giảng dạy một 
ngày mỗi tuần tại Các Học viện của Loudoun (Academies of Loudoun), theo từng nhóm đủ 
nhỏ để đạt được sự tuân thủ đối với tất cả các biện pháp giảm bớt tác động được đề nghị 
bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh/CDC) và Bộ Y tế Virginia (Virginia 
Department of Health/VDH). Quí vị có thể xem những thông tin về các kế hoạch giảm bớt 
tác động của LCPS tại trang web Trở Lại Trường Học (Return to School). Những kế hoạch 
này giờ đây sẽ được áp dụng một cách đặc biệt cho những đòi hỏi và cơ sở tại MATA. 

 

Sẽ có thêm nhiều thông tin được cung cấp trực tiếp cho các học sinh MATA và gia đình 
trong những ngày sắp tới trong lúc ban quản trị của Academies of Loudoun làm việc để đúc 
kết những kế hoạch cho học sinh và nhân viên trở lại khuôn viên nhà trường.  

 

Khi một nhóm học sinh đặc biệt được xem là đủ điều kiện cho việc học tập đích thân Hỗn 
hợp, những học sinh trong nhóm đó sẽ đủ điều kiện tham gia nếu các em không có bệnh 
hoặc những nhu cầu lớn, tạo ra một mối tủi ro về an toàn cho chính bản thân mình và cho 
người khác mà không thể giảm bớt tác động một cách đầy đủ. 



 

Giáo dục Đặc biệt  

Ban Dịch vụ Học sinh và Ban Giảng huấn đã hợp tác với nhau để phát triển những chương 
trình mạnh mẽ cho việc học từ xa, phát triển nghề nghiệp, và những nguồn lực cho phụ 
huynh cho thời gian bắt đầu niên khóa mới. Chúng tôi mong cho tới ngày học sinh quay lại 
với mô hình học từ xa và học đích thân, khi điều kiện y tế công cộng cho phép. Hội đồng 
giáo dục đã bày tỏ ý muốn xúc tiến mô hình học từ xa 100%, với một số rất ít ngoại lệ, để 
có thể áp dụng một phương pháp theo từng giai đoạn nhằm tiến tới mô hình giảng huấn 
hỗn hợp (học từ xa và học đích thân).  

Để chuẩn bị cho một phương pháp theo từng giai đoạn nhằm tiến tới mô hình giảng huấn 
hỗn hợp, Phòng Giáo dục Đặc biệt đang duyệt lại tình trạng nhân viên và mô hình học tập 
mà học sinh muốn chọn để lập kế hoạch cho sự học tập đích thân có giới hạn, phù hợp với 
tất cả các biện pháp giảm bớt tác động được đề nghị bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh/CDC) và Bộ Y tế Virginia (Virginia Department of Health/VDH).  

 

Phương pháp theo từng giai đoạn để áp dụng mô hình hỗn hợp đang được xem xét sẽ bắt 
đầu với những học sinh nhận những dịch vụ trong các chương trình khép kín chuyên biệt 
hóa, và những học sinh được giảng dạy thông qua giáo trình Tiêu chuẩn Học tập được Điều 
chỉnh (Aligned Standards of Learning/ASOL), mặc dù độ tuổi và cấp lớp của học sinh trong 
các chương trình này chưa được xác định. Sẽ có thêm thông tin về nỗ lực này được cung 
cấp cho hội đồng giáo dục và cho cộng đồng khi các kế hoạch được đúc kết. 

 

Việc tổ chức các cuộc thi SAT/ACT  

Vì những sự gián đoạn do đại dịch COVID gây ra, nhiều ngày thi thường lệ cho các cuộc thi 
SAT và ACT được tổ chức ở Loudoun và trên khắp tiểu bang đã bị hủy bỏ. LCPS biết rằng 
gia đình của các học sinh trung học đệ nhị cấp, nhất là các em sắp lên lớp 12, đang quan 
tâm về việc tham dự các cuộc thi ACT và SAT trong tương lai. Để giúp thỏa mãn những nhu 
cầu đó, LCPS đang làm việc chung với Hội đồng Đại học (College Board) và các trường để 
cung cấp ngày thi trong niên khóa sắp tới.  

 

LCPS đang làm việc với Hội đồng Đại học để cung cấp những cơ hội thi SAT dành riêng cho 
học sinh lớp 12 của LCPS tại trường của các em vào ngày 23 tháng 9 và ngày 27 tháng 10 
(hai ngày này là ngày học). Trong những ngày tới đây của tháng 8, chúng tôi sẽ chia sẻ 
thông tin về việc ghi danh cho ngày thi 23 tháng 9, ngay sau khi chúng tôi có thông tin. 



 

Tất cả các cuộc thi sẽ được tiến hành với việc áp dụng sự giãn cách thể chất phù hợp và 
những biện pháp giảm bớt tác động khác. Học sinh phải đeo khẩu trang (loại bằng vải hoặc 
loại dùng xong vất đi) vào mọi lúc, điền bảng câu hỏi về kiểm tra triệu chứng COVID-19 
trong ngày thi (trước khi vào bên trong trường), và được đo thân nhiệt khi tới địa điểm thi. 

 

Bên cạnh cơ hội thi SAT cho học sinh Lớp 12 mô tả ở trên, LCPS cũng sẽ tổ chức thi SAT và 
ACT vào những ngày và tại các trường trung học sau đây:  

SAT 

• 26 tháng 9 - Broad Run và Dominion High Schools 

• 3 tháng 10 - Freedom, Independence và Woodgrove High Schools 

• 7 tháng 11 - Dominion, John Champe, Potomac Falls và Tuscarora High Schools 

• 5 tháng 12 - Independence, Loudoun County và Potomac Falls High Schools 

• 13 tháng 3 - Briar Woods, Dominion, Independence, John Champe và Woodgrove 
High Schools 

• 8 tháng 5 - Broad Run và John Champe High Schools 

• 5 tháng 6 - Broad Run và Park View High Schools 

ACT 

• 12 tháng 9 - Broad Run High School 

• 12 tháng 12 - Briar Woods, Dominion và John Champe High Schools 

• 6 tháng 2 - Briar Woods, Dominion và John Champe High Schools 

 

Bất kỳ sự thay đổi nào về những địa điểm thi vào những ngày cuối tuần cho cuộc thi ACT 
hoặc SAT ở LCPS trong suốt niên khóa 2020-21 sẽ tùy thuộc vào các điều kiện y tế cộng 
đồng cùng với các hướng dẫn về y tế và an toàn của chính quyền địa phương và tiểu bang. 
Những sự thay đổi sẽ được thông báo trực tiếp cho các học sinh ghi danh thi bởi ACT hoặc 
bởi Hội đồng Đại học cho cuộc thi SAT. 

 



Các phụ huynh có thể liên lạc với những trường đại học mà con mình muốn xin vào để tìm 
hiểu xem thi SAT và ACT có cần thiết để được nhận vào và/hoặc để được nhận học bỗng 
hay không, vì một số đại học đã loại bỏ đòi hỏi SAT/ACT.  

 

Phân phát Chromebook cho học sinh từ Lớp Mẫu giáo đến Lớp 2 * 

Để thỏa mãn nhu cầu của các học sinh từ Lớp Mẫu giáo đến Lớp 2 chưa được cấp máy 
Chromebook để học từ xa, tuần sau LCPS sẽ bắt đầu phân phát thêm các thiết bị thông qua 
các trường tiểu học cho các gia đình hiện chưa có những máy vi tính này. Các gia đình sẽ 
nhận được những thông tin cụ thể hơn từ nhà trường về vấn đề họ sẽ tới nơi nào và vào lúc 
nào để nhận máy vi tính. 

 

LCPS sẽ cung cấp thêm các chi tiết liên quan đến niên khóa mới trong lúc chúng tôi tiếp tục 
công tác lập kế hoạch, và các gia đình có thể trông đợi là sẽ bắt đầu nhận được nhiều thư 
từ hơn từ ban quản trị nhà trường trong lúc các trường tăng cường nỗ lực để bắt đầu giảng 
dạy theo mô hình học từ xa 100% vào ngày 8 tháng 9. Nguyện vọng của LCPS vẫn tiếp tục 
là học đích thân 100%, nếu chúng tôi có thể cung cấp những trải nghiệm học tập một cách 
an toàn và phù hợp với những khuyến nghị của tiểu bang và các viên chức y tế công cộng. 
Tất cả chúng tôi mong cho tới ngày có thể mở cửa trường học lại với sự học tập đích thân 
cho mọi học sinh. 

 

Kính chào, 

  

Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục 

Giám đốc Học khu 

 

* Chi tiết này đã được biên tập để sửa một lỗi xuất hiện trong bản gốc. 


