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Department of Special Services 
Office of Special Education Instruction 

8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031 

Ngày 6 Tháng 6, 2018 
 
 

Thưa quý Phụ Huynh hay Giám Hộ: 
 
Con em đã ghi danh theo học chương trình tại-lớp của Năm Học Kéo Dài (Extended School Year (ESY)) mùa hè nầy, bắt 
đầu ngày Thứ Hai 2 tháng 7, và chấm dứt Thứ Sáu 27 Tháng 7, 2018, để nhận những dịch vụ ESY như toán phụ trách 
chương trình giáo dục cá nhân (individualized education program (IEP)) đã xác định.  Thông tin dưới đây được dựa trên 
ghi danh học hiện tại của con em cho ESY.  Nếu thông tin nầy không được chính xác, xin gọi 571-423-4190 trước khi 
ESY khởi đầu.  Sau ngày 2 tháng 7, xin tiếp xúc trực tiếp với địa điểm ESY tại số điện thoại dưới đây. 

Thông Tin về Địa Điểm ESY  

Địa Điểm ESY:  

Địa Chỉ Địa Điểm ESY:  

Số Điện Thoại của ESY:  

Giám Hiệu ESY:  

Thời Biểu Chuông Báo:  
 
Mở Cửa Tiếp Tân: 

Buổi Mở Cửa Tiếp Tân sẽ được tổ chức tại địa điểm ESY của con em vào ngày Thứ Sáu 29 tháng 6, từ 12:00 – 1:00 
trưa.  Xin đến dự cùng chúng tôi buổi Mở Cửa Tiếp Tân để xem địa điểm ESY của con em và gặp giáo viên của các em.  
 
Phương Tiện Chuyên Chở: 

Quý vị sẽ nhận điện thoại từ người lái xe buýt của con em liên quan đến thời gian và địa điểm đón đi.  Những thẻ 
ghi tên sẽ được cung cấp cho các học sinh khi các em lên xe buýt để giúp đảm bảo các em xứng hợp đúng với giáo viên 
vào lúc đến trường.  Nếu quý vị không nhận được tin từ người lái xe buýt vào cuối ngày làm việc Thứ Năm 28 tháng 6, 
xin gọi _______________________. 
 
Những Mẫu Phiếu Đòi Hỏi: 

Xin viếng trang mạng sau đây và in ra những mẫu phiếu đòi hỏi:  Mẫu Phiếu Ghi Danh.  Xin điền đầy đủ bản văn 
Anh ngữ các mẫu phiếu dưới đây và cho con em mang tới lớp vào ngày đầu của ESY. 

 Mẫu phiếu Thông Tin về Chăm Sóc Khẩn Cấp (tất cả học sinh)  
 Mẫu phiếu Cho Phép Sử Dụng Dược Phẩm Điều Trị:   

o Những mẫu phiếu cho phép sử dụng dược phẩm điều trị hiện hành vẫn hiệu lực cho ESY và sẽ được 
trường gốc chuyển qua địa điểm ESY. 

o Bất cứ dược phẩm điều trị mới nào con em hiện dùng sẽ đòi hỏi một mẫu phiếu cho phép sử dụng dược 
phẩm điều trị mới. 

o Các phụ huynh có trách nhiệm chuyển dược phẩm điều trị của con em từ trường gốc đến địa điểm ESY 
và đến nhận dược phẩm điều trị vào cuối chương trình ESY.   

o Tất cả dược phẩm điều trị không đến nhận lại vào cuối chương trình ESY sẽ được vứt bỏ. 
 
Vệ Sinh Cá Nhân và/hay Chăm Sóc Sức Khỏe của Học Sinh: 

 Đối với những học sinh nào đòi hỏi phải có hỗ trợ với vệ sinh cá nhân, xin gởi vào các giấy lau chùi, tã lót, và ít 
nhất một bộ quần áo thay vào ngày học đầu và suốt ESY.  Quý vị có thể mang theo những món đồ nầy tới buổi 
Mở Cửa Tiếp Tân vào ngày 29 tháng 6. 

 Đối với những phụ huynh các học sinh có những dịch vụ điều dưỡng được ghi trên văn kiện IEP của học sinh, xin 
ghi chú Y Tá Y Tế Công Cộng sẽ được thông báo là những dịch vụ tại-lớp ESY đã được một toán phụ trách IEP 
chấp thuận.  Điều quan trọng là quý vị xác nhận với viên quản lý trường hợp giáo dục đặc biệt tại trường hiện 
đang theo học vào ngày Thứ Sáu 15 Tháng 6 là em sẽ theo học ESY hay không.  Cơ quan điều dưỡng phải đảm 
bảo là có sẵn nhân viên thích nghi để cung cấp hỗ trợ y khoa trong suốt thời gian các dịch vụ ESY. 
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 Đối với những học sinh nào theo học ESY đòi hỏi phải có hỗ trợ với chăm sóc y khoa, các phụ huynh sẽ được 

đòi hỏi 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 nầy trong năm học.  Quý vị có thể mang theo những món đồ nầy tới buổi Mở Cửa 
Tiếp Tân vào ngày 29 tháng 6 và trong suốt ESY nếu cần.  

 
Quyền Hạn và Trách Vụ 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 2017-18 vẫn còn áp dụng trong ESY.  Quý vị có thể duyệt xét tài liệu SR&R trên 
trang mạng công khai của FCPS, Quyền Hạn & Trách Vụ Học Sinh 
 
Thêm Chi Tiết:   

 Các học sinh có thể mang theo thức ăn nhẹ, và đồ dùng cần thiết để ăn, cùng với các em trong túi đeo lưng mỗi 
buổi sáng.  Các học sinh trung học tổng hợp sẽ cần mang theo bữa ăn trưa.  

 Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc liên quan đến việc ghi danh con em theo học ESY, xin tiếp xúc với 
người phụ trách trường hợp của con em.   

 Nếu quý vị đã quyết định con em sẽ không theo học ESY, xin gọi 571-423-4190. 
 
Thêm chi tiết về các dịch vụ ESY ở Hệ Trường Công Quận Fairfax có thể tìm được tại: Dịch Vụ Năm Học Kéo Dài. 
 
Thành kính, 
 
 
Ellen Agosta 
Viên Quản Lý Chương Trình, Dịch Vụ Thẩm Định và Mùa Hè 
  
EA/saw 

Những bản dịch của thơ nầy có sẵn bằng: , , ,  ,  ,  và  tại:  Dịch Vụ 
Năm Học Kéo Dài  


