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Fairfax County 
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VIETNAMESE 

Trung Tâm Sinh Hoạt Yểm Trợ Phụ Huynh FCPS 
Trung Tâm Dunn Loring cho các Dịch Vụ Phụ Huynh 

2334 Gallows Road, Lối vào chính (cửa số 1), Phòng 105 
Dunn Loring, VA 

703-204-3941 hoặc gửi điện thơ cho chúng tôi tại prc@fcps.edu.
https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center 

Trung Tâm Sinh Hoạt Yểm Trợ Phụ Huynh (PRC) cung ứng một môi trường chào đón và gắn kết 
dành cho gia đình, nhà giáo dục, và thành viên cộng đồng. 

Chúng tôi cung cấp quyền tiếp cận đến những nguồn thông tin, và tham khảo, để yểm trợ sự thành công của 
tất cả mọi học sinh, kể cả những học sinh có khó khăn học tập, nhu cầu đặc biệt, và khiếm tật. 

• Tư vấn/Nguồn Liệu Trợ Miễn Phí
• Hội Thảo Trên Mạng Miễn Phí
• Thư Viện cho mượn Miễn Phí
• Danh Sách Người Dạy Kèm của FCPS

Tư Vấn Miễn Phí 
Trung Tâm Sinh Hoạt Yểm Trợ Phụ Huynh cung ứng các cuộc tư vấn qua, buổi đối thoại trực tiếp được giữ 
kín, thảo luận qua video, và điện thoại dành cho gia đình và nhân viên FCPS miễn phí. 

• Các cuộc đặt hẹn trước được hết sức khuyến khích.
• Chúng tôi có thể suy nghĩ các sách lược và các giải pháp khả thi để giúp quý vị giải quyết mối quan

tâm của mình bằng các dựa trên nguồn liệu trợ và hỗ trợ từ FCPS, cũng như các trung tâm cộng đồng,
tiểu bang và quốc gia.

Hội Thảo Trên Mạng Miễn Phí 
Xin dự những buổi hội thảo trên mạng miễn phí để tìm hiểu thông tin mới nhất nhằm giúp con em thành công. 

• Ghi danh cho buổi hội thảo tại: https://bit.ly/3hSRIZW
• Xin xem các buổi hội thảo trên mạng tại: https://bit.ly/3rpPl3Q

Thư Viện cho mượn Miễn Phí 
Thư Viện Cho Mượn của Trung Tâm Sinh Hoạt Yểm Trợ Phụ Huynh có chứa trên 10.000 cuốn sách, Sách 
Điện Tử, những băng dĩa DVDs, và CDs về các đề tại liên quan đến dưỡng dục con cái và giáo dục trẻ em 

• Để tìm kiếm một cuốn sách, dĩa DVD, hay dĩa CD, xin truy cập:https://bit.ly/3wXMjoN
• Nếu quý vị không có thể đến với chúng tôi, chúng tôi có thể đến với quý vị! Chúng tôi có thể gởi bất kỳ

tài liệu nào quý vị cần đến trường của con em hay văn phòng FCPS.

Danh Sách Người Dạy Kèm của FCPS 
PRC duy trì danh một sách các nhân viên FCPS có chứng chỉ giảng dạy hợp lệ và hiện tại ở Virginia và mong 
muốn dạy kèm sau ngày giảng dạy tại trường. Xin liên lạc với chúng qua điện thoại (703-204-3941) hay điện 
thơ (prc@fcps.edu) để có danh sách các gia sư có sẵn. 
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