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VIETNAMESE 

Department of Special Services 
Office of Special Education Instruction 

8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031 

Ngày 14 Tháng 7, 2021 

Thưa Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ của con em theo học Chương Trình ESY Phần 2: 

Con em quý vị đã ghi danh theo học chương trình Tại-Lớp của Năm Học Kéo Dài (Extended School Year (ESY)) 
Phần 2 mùa hè này, để nhận những dịch vụ ESY như toán phụ trách chương trình giáo dục cá nhân 
(individualized education program (IEP)) đã xác định. Các dịch vụ Tại-Lớp, trực tiếp và trực tuyến, sẽ bắt đầu 
vào ngày Thứ Hai, 26 tháng 7, và kết thúc vào Thứ Năm, 12 Tháng 8, 2021 trừ có quyết định khác của toán 
IEP. 

Thông Tin về Địa Điểm ESY 

Địa Điểm ESY 

Điểm danh 

Địa Chỉ Địa Điểm ESY: 

Điều Hành Viên ESY: 

Thời Khóa Biểu 

NHẮC NHỞ : 

Công nghệ điểm danh cho học sinh trực-tiếp và trực-tuyến 
Học sinh theo học chương trình ESY sẽ sử dụng máy tính xách tay FCPSon được ấn định ban đầu cho chương 
trình ESY. Xin vui lòng đem theo máy tính sách tay được giao cho con em quý vị trong ngày học đầu của ESY. 
Nếu con em quý vị không có máy tính xách tay do FCPS cấp, xin vui lòng liên hệ trường 2020-21 của con em và 
chuyên gia công nghệ hoặc người được chỉ định sẽ hỗ trợ quý vị. 

Buổi Định Hướng dành cho Phụ Huynh 
Địa điểm ESY của con em quý vị sẽ chia sẻ thông tin cụ thể của trường với quý vị từ ngày 14 đến 16 Tháng 7, 
2021 để trợ giúp định hướng quý vị về chương trình ESY của con em. Trước đây buổi định hướng được thực 
hiện thông qua buổi tiếp tân (open house) một tuần trước khi chương trình ESY bắt đầu. Với chương trình ESY 
Phần II được bắt đầu ngay sau Phần I và học sinh Phần I sẽ ở tại lớp trong thời gian đó, buổi họp định hướng 
điện tử sẽ được thực hiện. 

Phương tiện chuyên chở cho Học sinh tham gia Trực tiếp. 
Các học sinh theo học trực-tiếp chương trình ESY sẽ nhận được thông tin chi tiết về phương tiện đưa đón (chẳng 
hạn thời gian đón rước và địa điểm) từ người lái xe buýt của trẻ từ ngày 21-22 Tháng 7, 2021. Những thẻ ghi tên 
sẽ được cung cấp cho các học sinh khi các em lên xe buýt để giúp đảm bảo tên các em được khớp đúng với giáo 
viên lúc đến trường. Nếu quý vị không nhận được thông tin từ người lái xe buýt của con em trước ngày kết thúc 
làm việc Thứ Năm, 22 Tháng 7, 2021, xin vui lòng liên hệ Michele Phillips (MLPhillips@fcps.edu) hoặc Chris 
Lester Daniels (calesterdani@fcps.edu). 

Các Mẫu Đơn Yêu Cầu Để Theo Học Trực Tiếp 
Xin vui lòng vào trang Các Mẫu Đơn Ghi Danh FCPS để truy cập các mẫu đơn yêu cầu được liệt kê bên dưới và 
gửi đơn (bản Tiếng Anh) theo con em vào ngày đầu tiên nhập học của chương trình ESY. 

• Mẫu phiếu Thông Tin về Chăm Sóc Khẩn Cấp( bắt buộc đối với tất cả học sinh theo học trực-tiếp)
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• Mẫu phiếu Cho Phép Sử Dụng Dược Phẩm Điều Trị(bắt buộc đối với những học sinh cần uống thuốc tại 
trường) 

• Dược phẩm điều trị mới sẽ đòi hỏi một mẫu đơn cho phép dùng dược phẩm điều trị mới. 

• Các phụ huynh có trách nhiệm chuyển dược phẩm điều trị và mẫu đơn cho phép của con em từ 
trường hiện theo học đến địa điểm ESY và đến nhận lại dược phẩm điều trị vào cuối khóa ESY. 

• Tất cả dược phẩm điều trị không đến nhận lại vào cuối chương trình ESY sẽ bị loại bỏ. 

Nếu quý vị cần sự trợ giúp trong việc tiếp cận các đơn yêu cầu, xin vui lòng liên hệ trường của con em đang theo 
học trong năm 2020-21. 

Các Bữa Ăn 
Bữa sáng và bữa trưa được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh trong suốt chương trình ESY. Nếu con em 
quý vị có chế độ ăn kiêng hạn chế, xin vui lòng thông báo cho giáo viên của trẻ hoặc quý vị có thể đóng theo thức 
ăn ở nhà. Nếu quý vị đóng theo thức ăn cho con em, xin lưu ý việc sử dụng lò vi ba hoặc tủ lạnh có thể không có 
sẵn để hâm nóng hoặc giữ lạnh thức ăn. Ngoài ra xin vui lòng đóng theo các vật dụng để ăn cần thiết. 

Chăm Sóc Cá Nhân và/hoặc Y Tế cho Học Sinh theo học Trực Tiếp 
• Đối với những học sinh nào cần sự trợ giúp chăm sóc cá nhân, xin gửi theo các giấy lau chùi, tã lót, và ít 

nhất một bộ quần áo để thay vào ngày học đầu của khóa ESY. Những vật dụng này có thể được gửi tại 
địa điểm ESY hoặc gửi theo trẻ vào ngày đầu khóa ESY. 

• Đối các học sinh có những dịch vụ điều dưỡng được ghi nhận trong văn kiện IEP của học sinh, Y Tá Y 
Tế Công Cộng (PHN) sẽ được thông báo là những dịch vụ tại-lớp ESY đã được xác định bởi toán phụ 
trách IEP. Nếu con em quý vị sẽ không theo học Phần II, xin vui lòng thông báo Văn Phòng Giảng Huấn 
Giáo Dục Đặc Biệt tại ESY@fcps.edu và đính kèm Lorraine Trouton (ltrouton@fcps.edu) để tạm ngưng 
các dịch vụ vào lúc này. Nếu quý vị vẫn chưa nhận được thông tin liên lạc về dịch vụ điều dưỡng của con 
em trước ngày 16 Tháng 7, 2021, xin vui lòng thông báo Văn Phòng Giảng Huấn Giáo Dục Đặc Biệt tại 
ESY@fcps.eduvà đính kèm Lorraine Trouton (ltrouton@fcps.edu) để được giúp đỡ. 

• Nếu con em quý vị bắt buộc cần hỗ trợ với chăm sóc y khoa, quý vị sẽ được yêu cầu cung phải cung cấp 
dụng cụ thiết bị, đồ dùng, và/hay dược phẩm điều trị, mà theo sát với những điều kiện đòi hỏi hiện hành 
cho loại hỗ trợ này trong năm học. Những vật dụng này có thể được đưa tới địa điểm ESY vào ngày đầu 
khóa ESY và khi cần thiết trong suốt khóa ESY. 

Quyền Hạn và Trách Nhiêm của Học Sinh (Mẫu Giáo-Lớp 12) 
Tài liệu Quyền Hạn và Trách Vụ Học Sinh (Student Rights and Responsibilities (SR&R)) truyền đạt những kỳ 
vọng về hành vi của học sinh trong các trường học để cho tất cả mọi học sinh có thể trải qua một môi trường học 
tập thuận lợi. Tài liệu SR&R hiện hành của năm học 2020-21 vẫn còn áp dụng trong chương trình ESY. Quý vị 
có thể duyệt xét tài liệu SR&R trên trang mạng công khai của FCPS, https://www.fcps.edu/srr/ 

Thông Tin Bổ Xung 
Thông tin bổ xung về các dịch vụ ESY ở Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) có thể tìm được tại: 
https://www.fcps.edu/esy 

Những bản dịch của thư này có sẵn tại: https://www.fcps.edu/esy . 

Lời chúc tốt đẹp nhất, 

Ellen Agosta 
Quản Lý Viên Chương Trình, Thẩm Định và Dịch Vụ Mùa Hè 

EA/saw 
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