
                       COVID-19 
      Frequently Asked Questions – Vietnamese 
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Hỏi Đáp 

Học sinh khuyết tật của chúng ta 

học tập như thế nào trong thời gian 

đóng cửa trường? 

Các gói mang về nhà gồm có tài liệu đọc và bài tập đã được chuẩn bị cho tất cả học sinh 

LAUSD. 

 

Ngoài ra, LAUSD đã hợp tác với PBS, SoCal, KCET và KLCS-TV để cung cấp các tài nguyên 

giáo dục bổ sung miễn phí để hỗ trợ học tập trong thời gian đóng cửa trường. Điều này bao gồm 

chương trình giáo dục Pre-K–12 và tài nguyên trực tuyến. Các tài nguyên trực tuyến đều miễn 

phí và có thể truy cập được tại https://achieve.lausd.net/resources 

 

Liệu con tôi có được cung cấp thiết 

bị và/hoặc công nghệ hỗ trợ cần 

thiết để tiếp cận việc học từ xa hay 

không? 

 

LAUSD đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng tất cả học sinh có quyền truy cập đến các tài 

nguyên trực tuyến và sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị cho học sinh trong vài tuần tới. 

  

Về phần các sinh viên có thiết bị công nghệ hỗ trợ đã được chỉ định theo IEP của họ, LAUSD 

đang làm việc để đảm bảo cho học sinh có tất cả các thiết bị công nghệ hỗ trợ. Nếu quý vị có 

câu hỏi về công nghệ hỗ trợ, vui lòng liên lạc Kari Tapie @ ktapie@lausd.net. 

 

Con tôi nhận được các dịch vụ liên 

quan (nghĩa là Nói, Giáo Dục Thể 

Chất Thích Nghi, Trị Liệu Nghề 

Nghiệp, v.v.). Các dịch vụ này sẽ 

khả dụng trong thời gian đóng cửa 

trường hay không? 

 

Thông thường, học sinh khuyết tật nhận được hỗ trợ trực tiếp từ các nhà cung cấp. Do các yêu 

cầu hạn chế giao tiếp xã hội phát sinh từ các biện pháp phòng ngừa COVID-19, việc cung cấp 

các dịch vụ liên quan sẽ cần được điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với các cơ hội học tập từ 

xa. LAUSD đang phát triển kế hoạch nhằm cung cấp các hỗ trợ này cho học sinh. 

Tôi cần liên lạc với ai về nhà cung 

cấp dịch vụ cho con tôi? 

Phụ huynh được khuyến khích tiếp cận với giáo viên và nhà cung cấp qua email. Đối với các 

câu hỏi khác về các nhà cung cấp dịch vụ, quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng Giáo Dục Đặc 

Biệt tại Khu Học Chánh Địa Phương quý vị. 
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 Học sinh của tôi đang theo học 

chương trình giảng dạy thay thế, 

những hỗ trợ học tập nào sẽ được 

cung cấp? 

Các giáo viên đã xây dựng các tài liệu và tài nguyên để hỗ trợ học sinh về chương trình giảng 

dạy thay thế. Học sinh và phụ huynh có thể sử dụng tài nguyên trực tuyến hướng dẫn cho 

chương trình giảng dạy thay thế tại trang web LAUSD của chúng tôi 

https://achieve.lausd.net/resources và Hệ Thống Học Tập Duy Nhất (ULS). 

 

Các trung tâm giáo dục đặc biệt vẫn 

mở? 

Không, các Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt là các trường LAUSD và phải tuân theo lệnh đóng 

cửa tất cả các trường do Khu học chánh điều hành. 

 

Kế hoạch cho Năm Học Kéo Dài 

(ESY) 2020 là gì? 

Khu học chánh sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho ESY, được dự kiến thử từ 29 tháng 6 - 24 tháng 7, 

2020. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng kế hoạch đó phụ thuộc vào tình hình của chúng tôi tại thời 

điểm đó, kế hoạch phải dễ thay đổi và có thể thay đổi. 

 

Tôi đã có một cuộc họp nhóm IEP 

được lên lịch trong thời gian đóng 

cửa trường, liệu cuộc họp có còn 

được tổ chức hay không? 

 

Khu học chánh đang xây dựng kế hoạch để tiến hành các cuộc họp nhóm IEP từ xa (nghĩa là hội 

nghị trực tuyến, hội nghị truyền hình, v.v.). Bất kỳ cuộc họp nhóm IEP nào bị hủy do đóng cửa 

trường vì COVID -19 sẽ được lên lịch lại theo kế hoạch này. 

Con tôi đã có buổi đánh giá được 

lên lịch trùng thời gian đóng cửa. 

Liệu con tôi vẫn sẽ được đánh giá? 

Khu học chánh đang xây dựng kế hoạch để tiến hành đánh giá trong thời gian đóng cửa trường. 

Bất kỳ buổi đánh giá nào bị hủy do đóng cửa trường vì COVID -19 sẽ được lên lịch lại theo kế 

hoạch này. 

 

Liệu con tôi có nhận được thời gian 

bù lại cho các dịch vụ bị hủy trong 

thời gian đóng cửa trường hay 

không? 

Sau khi trường mở cửa lại, các nhóm IEP sẽ họp và đưa ra các quyết định riêng về việc giảng 

dạy và dịch vụ có thể cần phải bù hay không. 
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