
 
 

 

  
    

 
    

 
    

       
        

   
     

 
      

          
   

  
  

          
       
             

           
      

         
      

             
  

          
      

     
  

           
       

       
 

        
   

       
   

 
        

   
 

   
 

      

VIETNAMESE 

NOTIFICATION OF TESTING 
Social and Emotional Learning (SEL) Screener 

Thưa Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ: 

Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) cam kết đáp ứng an mạnh tinh thần của tất cả học sinh và học tập kỹ năng học 
tập năng lực cảm xúc và xã hội (SEL). Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận cuộc kiểm lọc để đánh giá các kỹ năng và kinh 
nghiệm của học sinh trong các lĩnh vực này. Nhân viên FCPS sẽ sử dụng việc đánh giá kiểm lọc để xác định những ưu 
điểm và nhu cầu của học sinh từ cấp lớp 3 -12. Việc kiểm lọc cung ứng thông tin liên quan đến kinh nghiệm của học sinh 
và phương cách nhân viên trường có thể hỗ trợ những nhu cầu của học sinh. 

Các kỹ năng SEL bao gồm, tự-nhận thức, tự-chủ, nhận thức xã hội, kỹ năng trong mối quan hệ, và đưa ra quyết định có 
trách nhiệm. Cuộc kiểm lọc sẽ đánh giá các kỹ năng này, cũng như các mối quan hệ, cảm xúc gắn bó, cảm xúc về môi 
trường học tập, và tâm trạng của các học sinh. Những yếu tố mấu chốt này tạo nên sự thành công trong học tập tích cực, 
xã hội và cảm xúc. 

Tất cả học sinh từ cấp lớp 3-12 sẽ tham gia vào cuộc kiểm lọc hai lần một năm, vào mùa thu và mùa xuân. Học sinh sẽ 
phản ánh và ghi lại những kỹ năng và trải nghiệm của riêng họ. Chỉ có các giáo viên, ban giám hiệu, và nhân viên hợp 
pháp có mối quan tâm về giáo dục mới có thể tiếp cận dữ liệu kiểm lọc. Các kết quả sẽ được lưu giữ trong hồ sơ và cơ 
sở dữ liệu an toàn và chỉ những cá nhân này mới có thể truy cập được. Kết quả kiểm lọc sẽ được sử dụng cùng với dữ 
kiện khác để cung cấp các thực hành triển khai kỹ năng SEL và an mạnh tinh thần. Các dữ liệu kiểm lọc cũng sẽ giúp 
nhân viên lên các kế hoạch can giúp cho những học sinh có những nhu cầu được xác định. Các phụ huynh và người 
giám hộ sẽ được nhận một bản cáo cá nhân liên quan đến kết quả kiểm lọc của học sinh theo mỗi kỳ trắc nghiệm trong 
SISParentVUE. Nhân viên nhà trường sẽ sẵn sàng để bàn thảo về kết quả với gia đình trong sự hỗ trợ theo kế hoạch. 

Các trường sẽ ấn định ngày cụ thể cho buổi trắc nghiệm trong mỗi lớp. Nếu quý vị không muốn con em mình tham gia 
vào buổi kiểm lọc SEL, vui lòng nộp lại mẫu phiếu rút tên xin miễn tham gia bên dưới cho trường hoặc hoàn thành mẫu 
phiếu rút-tên xin miễn tham gia thông qua tài khoản SIS ParentVUE của mình. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, một đoạn video ngắn về kiểm lọc SEL trong FCPS và các câu hỏi về kiểm lọc được kèm 
theo, có thể được tìm trong trang mạng Kiểm Lọc SEL tại (https://www.fcps.edu/node/43892). Xin liên lạc với tư vấn viên 
của trường hoặc điều phối viên kiểm lọc của con em nếu quý vị có bất cứ điều gì thắc mắc. 

MẪU PHIẾU XIN MIỄN (RÚT-TÊN) không tham gia vào buổi Kiểm Lọc Học Tập Năng Lực Cảm 
Xúc - Xã Hội của Quận Fairfax 

Nếu quý vị muốn rút-tên cho con em mình miễn việc tham gia vào buổi kiểm lọc SEL, vui lòng hoàn tất mẫu phiếu này và 
gửi lại cho giáo viên của con em trước ngày____________. 

XIN LƯU Ý: Quý vị không cần gửi lại mẫu đơn này trừ khi quý vị không muốn con em mình tham gia vào buổi 
kiểm lọc SEL năm nay.

TÊN HỌ HỌC SINH_____________________________ GIÁO VIÊN_________________________________ 

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ ____________________________________ Ngày_____________

LS-Tests-SEL Screener Notification and Opt-Out. 

https://www.fcps.edu/node/43892

