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19 tháng 8, 2020 

  

Các gia đình LCPS và nhân viên thân mến, 

Hội đồng Giáo dục Quận Loudoun đã họp vào tối hôm qua để tiếp tục xem xét những vấn đề liên 
quan tới việc lập kế hoạch trở-lại-trường và những vấn đề khác. Hội đồng Giáo dục đã thực hiện 
một số quyết định sẽ ảnh hưởng tới các gia đình trên khắp học khu và tôi muốn chia sẻ những 
quyết định đó với quí vị. 

Chắc quí vị còn nhớ, vào ngày 21 tháng 7 Hội đồng Giáo dục đã cho phép LCPS trở lại trường 
vào ngày 8 tháng 9 theo mô hình học từ xa 100% với một số rất ít ngoại lệ, và sau đó sẽ thực thi 
mô hình hỗn hợp theo giai đoạn đã được hoạch định. (Những thông tin về quyết định đó đã được 
cung cấp trong lá thư gởi cho cộng đồng vào ngày 22 tháng 7.)  

Tối hôm qua, Hội đồng Giáo dục đã chỉ thị cho LCPS nới rộng kế hoạch học từ xa 100% để có 
thêm sự học tập đích thân hỗn hợp cho một số nhóm học sinh: 
•       LCPS sẽ bắt đầu cung cấp sự học tập đích thân hỗn hợp hai ngày mỗi tuần cho những học 
sinh có khuyết tật đang nhận sự giảng dạy thông qua giáo trình Tiêu chuẩn Học tập được Điều 
chỉnh (Aligned Standards of Learning/ASOL) và những học sinh được phục vụ trong các chương 
trình khép kín bắt đầu từ Giáo dục Mầm non Đặc biệt (Early Childhood Special 
Education/ECSE) cho tới độ tuổi 22. Sự giảng dạy này sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 cho những 
học sinh chọn mô hình học tập hỗn hợp, và cho những học sinh không có các chứng 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 dựa trên sự xác định của toán IEP của học sinh 
đó. 

 •       LCPS cũng sẽ bắt đầu cung cấp sự học tập đích thân hỗn hợp cho học sinh Học tiếng Anh 
(EL) Cấp 1.0 – 1.9 và cho học sinh vườn trẻ và mầm non đã chọn tham gia mô hình học tập hỗn 
hợp và không có các chứng bệnh hoặc những nhu cầu lớn làm cho các em không thể tham gia. 
Ngày 8 tháng 9 Ban tham mưu của học khu sẽ trình bày những đề nghị cho Hội đồng Giáo dục 
về ngày bắt đầu việc học tập đích thân hỗn hợp cho những học sinh này, với ngày bắt đầu không 
trễ hơn ngày 27 tháng 10. 

Bên cạnh những sự nới rộng của sự học tập đích thân hỗn hợp này, LCPS sẽ cung cấp sự học tập 
đích thân cho những học sinh theo học các lớp của Monroe Advanced Technical Academy 
(MATA), trong đó có nhiều lớp đòi hỏi sự thực hành trực tiếp. Hội đồng Giáo dục đã cho phép 
thực hiện sự nới rộng này tại cuộc họp của họ vào ngày 11 tháng 8. Sẽ có khoảng 900 học sinh 
tham dự các lớp của MATA mỗi tuần một ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 9. 
  
Ban tham mưu của LCPS đã bắt đầu sửa đổi các kế hoạch dựa trên hướng dẫn của Hội đồng 
Giáo dục tối hôm qua, và sẽ chia sẻ thêm thông tin cho các gia đình của những học sinh tham gia 



những trải nghiệm học tập hỗn hợp được nới rộng và cho cộng đồng càng sớm càng tốt. Chúng 
tôi sẽ thẩm định những dữ liệu liên quan tới việc áp dụng mô hình học tập đích thân hỗn hợp cho 
những học sinh được đề cập tới trong thư này trong lúc chúng tôi làm việc để hướng tới chỗ bao 
gồm thêm các nhóm học sinh trong những giai đoạn trong tương lai của việc áp dụng mô hình 
học tập đích thân hỗn hợp, nếu điều kiện cho phép. 

Ưu tiên cao nhất của LCPS vẫn tiếp tục là sức khỏe và hạnh phúc của học sinh, nhân viên nhà 
trường, gia đình của họ và cộng đồng, và chúng tôi đang làm việc để điều hành các trường của 
mình với sự tuân hành tất cả những biện pháp phòng ngừa được đề nghị bởi Trung tâm Kiểm 
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Bộ Y tế Virginia (VDH). Như được đề nghị bởi CDC, 
VDH, Mệnh lệnh Hành chánh (Executive Order), và những yêu cầu của Hội đồng Giáo dục liên 
quan tới khẩu trang, các nhân viên, học sinh, và những vị khách tới các tòa nhà của LCPS lúc 
nào cũng phải đeo khẩu trang.  Qui định của LCPS về Khẩu trang (LCPS Protocol for Face 
Coverings) có nêu ra yêu cầu này và những trường hợp ngoại lệ được chấp thuận.   

Trong lúc chúng ta chờ ngày bắt đầu niên khóa mới cho tất cả các học sinh vào ngày 8 tháng 9, 
các giáo viên và nhân viên của LCPS đang thực hiện những sự chuẩn bị cuối cùng để bảo đảm 
rằng mọi cơ hội học tập của học sinh và mọi sự hỗ trợ đều được tối đa hóa trong khi chúng tôi 
bắt đầu năm học này với mô hình học từ xa 100% cho hầu hết các học sinh. Việc này được trình 
bày với nhiều chi tiết hơn trong văn kiện Mở cửa lại theo Giai đoạn: Mô hình Học từ xa 100% 
(Reopening in Stages: 100% Distance Learning Model). Mục tiêu của LCPS là tối đa hóa việc 
học đích thân, 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. Chúng tôi cảm kích 
sự hỗ trợ của quí vị trong lúc chúng tôi ra sức làm việc để đạt mục tiêu đó. 
 

Kính chào, 

  

Eric Williams, Tiến sĩ Giáo dục 

Giám đốc Học khu 
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