Kính gửi các Gia Đình Học Sinh Khuyết Tật Elk Grove
Chúng tôi hy vọng thông tin liên lạc này mang lại qúi vị sự an toàn và tốt lành. Chúng tôi cảm
thấy phấn khởi khi nghe được những câu chuyện thành công về cách qúi vị kết nối với giáo
viên và nhà cung cấp dịch vụ và hợp tác với chúng tôi tiếp tục giáo dục con em qúi vị qua học
tập từ xa . Chúng tôi đã cảm ơn nhân viên và muốn ghi nhận những nỗ lực tuyệt vời qúi vị đã
tiếp tục thực hiện được trong việc học tập tại nhà. Trong khi chúng ta luôn xem giáo dục là sự
hợp tác trực tiếp với cha mẹ, thì điều đó đúng hơn bao giờ hết!
Thông tin liên lạc này là để thông báo cho qúi vị rằng trong khi chúng tôi hy vọng vào hoàn cảnh
hiện nay của tiểu bang và địa phương là trường học của chúng ta có thể được mở cửa trở lại,
thì rõ ràng họ sẽ vẫn đóng cửa ít nhất là trong phần còn lại của năm học 2019-2020, bao gồm
cả Mùa Hè/thời gian học kéo dài của năm học 2019-2020.
Về vấn đề này, nếu con em qúi vị có những dịch vụ Năm Học Kéo Dài (ESY) như là một thành
phần của sự thỏa thuận trước theo IEP của các em, các dịch vụ này sẽ tiếp tục được cung cấp
ở mức độ khả thi thông qua sự học tập từ xa trên mạng. Do đại dịch COVID-19, việc học tập sẽ
tiếp tục không trực tiếp với giáo viên hoặc nhà cung cấp, hoặc việc giảng dạy/dịch vụ được
cung cấp ở bất kỳ địa điểm nào khác ngoài ở nhà . Qúi vị có thể có cơ hội được liên lạc với
giáo viên và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của con em qúi vị để thảo luận về cách các dịch vụ cụ
thể ESY của con qúi vị có thể được cung cấp trong thời gian này.
Chúng tôi gửi thông tin liên lạc này, tương tự như các thông tin liên lạc trước, dưới hình thức
của một văn bản thông báo trước theo quy định của điều 34 CFR § 300.503 lưu ý rằng những
tác động hiện hành về chương trình giáo dục của con em quý vị là kết quả của các nhiệm vụ
của tiểu bang và địa phương được ban hành để đối phó với đại dịch COVID-19 trên toàn quốc
hiện nay.
Các quyết định của chúng tôi tiếp tục được hướng dẫn bởi sự xét lại và cân nhắc của chúng tôi
về:
•
•
•
•
•
•

Khuyến nghị từ các quan chức chính quyền tiểu bang và địa phương, bao gồm các sở y
tế
Khuyến nghị từ Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC);
Khuyến nghị từ Bộ Giáo Dục California (CDE);
Khuyến nghị từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Văn phòng các Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt
và Văn phòng Dân Quyền (OC OCR);
Thông tin từ Phụ Huynh
Tất cả các thông tin liên quan khác có sẵn cho Học Khu.

Là phụ huynh của một đứa trẻ khuyết tật, qúi vị có những biện pháp bảo vệ nhất định. Các biện
pháp bảo vệ theo thủ tục cho học sinh với các bản IEP có thể được truy cập trên trang mạng
của chúng tôi tại: http://blogs.egusd.net/specialed/parent-informationtranslation/parent-rights/.
Chúng tôi cũng rất vui khi gửi email hoặc gửi thư cho qúi vị một bản sao, theo yêu cầu của qúi

vị. Nếu qúi vị cần hỗ trợ để hiểu các quyền tố tụng của qúi vị, xin vui lòng liên lạc với người
quản lý trường hợp của qúi vị.
Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ, kiên nhẫn và hợp tác của qúi vị khi chúng tôi tiếp tục lèo lái
các vùng biển chưa được khám phá này cùng qúi vị.
Cảm ơn Qúi vị,
Lãnh đạo EGUSD

