
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
  

  
 

  
 

  
 

       

 

 
 

 
 
  
  
 

 

  
 

 

 
 

 

VIETNAMESE  
Office of Professional Learning and Family Engagement 

 8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031  

Năm Học 2018-19 

Thưa quý Phụ Huynh/Giám Hộ: 

Con em đang theo học tại một trường nhận các ngân khoản tài trợ Đề Mục I của liên bang theo Đạo Luật Mọi Học 
Sinh Thành Công (Every Student Succeeds Act (ESSA)). Là một phần của các quy định hướng dẫn của liên bang 
về Đề Mục I, trường con em có những kỳ vọng cụ thể về thành tích học tập của học sinh và các điều kiện khả năng 
của giáo viên.  Quý vị có thể tìm chi tiết về phương cách trường của con em đạt những kỳ vọng nầy bằng cách xem 
http://schoolquality.virginia.gov/. Để truy cập vào lược tả của trường con em, xin đánh tên trường trong trường tìm 
kiếm. Nếu quý vị muốn một bản sao lục lược tả nầy, xin gọi trường của con em. 

Đạo Luật ESSA cho phép các phụ huynh ở những trường đang nhận những ngân khoản tài trợ Đề Mục I để hỏi xin 
chi tiết về những chánh sách tiểu bang và địa phương liên quan đến học sinh dự những kỳ thi đòi hỏi và những 
quyền hạn của các phụ huynh từ khước thi trắc nghiệm cho các con em.  Chi tiết về những kỳ thi đòi hỏi tại mọi cấp 
lớp có thể định vị tại https://www.fcps.edu/about-fcps/performance-and-accountability/student-assessment/grade
level-tests. Chi tiết về những quyền hạn của các phụ huynh liên hệ đến thi trắc nghiệm có thể định vị tại 
https://www.fcps.edu/node/34277. 

Hơn nữa, Đạo Luật ESSA cho phép các phụ huynh ở những trường đang nhận ngân khoản tài trợ Đề Mục I để hỏi 
xin một số chi tiết về những giáo viên của các con em.  Các phụ huynh có thể tìm biết về những giáo viên: 
 Việc chuẩn bị đại học và cao học, kể cả các bằng cấp và các môn chuyên học để lấy mỗi bằng cấp; 
 Hiện trạng được phép hành nghề, gồm cả các chứng thực của môn học và cấp lớp, và các giấy phép hành 

nghề đó có đáp ứng hay không những đòi hỏi cho giáo viên được giảng dạy môn học hay cấp lớp của con em. 
Các phụ huynh cũng có thể hỏi xin những chi tiết về các điều kiện về khả năng của bất cứ những phụ tá giảng huấn 
nào cung cấp những dịch vụ cho các con em.  

Nếu quý vị muốn nhận bất cứ những chi tiết nào của thông tin nầy về giáo viên hay phụ tá giảng huấn của con em, 
xin viết cho Phòng Cấp Giấy Hành Nghề Tài Nguyên Nhân Lực của FCPS tại địa chỉ dưới đây. Để cho yêu cầu 
của quý vị được hoàn thành, quý vị phải ghi: nguyên tên của con em, tên trường của con em, và tên của giáo 
viên hay phụ tá giảng huấn mà quý vị muốn biết chi tiết. 

Fairfax County Public Schools 
Human Resources Licensure Office 
8115 Gatehouse Road 
Falls Church, Virginia 22042 

Thêm chi tiết về ngân khoản Đề Mục I ở FCPS có thể tìm được tại https://www.fcps.edu/about-fcps/performance
and-accountability/title-i, kể cả những chi tlết về năng lực của giáo viên tại các trường đang nhận những ngân 
khoản tài trợ Đề Mục I (tìm được ở liên kết mạng “High Quality Staff in Title I Schools (Nhân Viên Điều Hành Có 
Khả Năng Cao ở những Trường thuộc Đề Mục”). Nếu quý vị có những điều thắc mắc về cách thức ngân khoản Đề 
Mục I yểm trợ cho trường của con em, xin tiếp xúc với ban giám hiệu của trường. 

Thành kính, 

Tara Lobin, Tiến Sĩ Giáo Dục 
Điều Phối Viên, Đề Mục I 
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