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Ngày 10 tháng 4 năm 2020
Hỗ Trợ Giáo Dục Từ Xa cho Học Sinh Khuyết Tật trong thời gian Đóng Cửa Trường để
Ngăn Chặn/ Kiềm Chế sự Lây Lan của COVID-19 (Coronavirus)
Khi chúng tôi viết thư này, chúng tôi hy vọng qúi vị đang làm tốt nhất có thể trong thời điểm thử
thách này. Chúng tôi thường xuyên nghĩ về qúi vị trong những tuần qua trong khi chúng tôi đã
làm việc tích cực, khai triển một cách chu đáo để cung cấp cho tất cả các học sinh của chúng ta
sự giáo dục công cộng hoàn toàn mới.
Là phụ huynh/người giám hộ của một trẻ khuyết tật, chúng tôi muốn giải thích cách chúng tôi dự
định làm việc với qúi vị và con em qúi vị để thực hiện chương trình giáo dục và cung cấp hỗ trợ
và dịch vụ trong khi các trường học truyền thống và chương trình của chúng tôi bị đóng cửa do
sức khỏe toàn cầu trước đại dịch COVID-19. Trong những ngày tới, con em qúi vị sẽ nhận được
giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan đến mức độ khả thi lớn nhất, được giao theo cách
khác. Xin hãy hiểu, đây không phải là một đề nghị mới của FAPE hoặc thay đổi đề nghị FAPE
có trước khi đóng cửa trường học. Điều này sẽ chỉ là một kế hoạch cho phép Học Khu triển khai
giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan của con qúi đến mức có thể trong thời gian đóng cửa
trường học. Khi nào an toàn để tiếp tục học trực tiếp và học sinh trở lại trường, bản IEP của con
qúị vị sẽ tiếp tục như cùng một chương trình mà chúng nhận được trước khi đóng cửa, trừ khi
chúng tôi có sự đồng ý của qúi vị để triển khai một bản cập nhật IEP được khai triển thông qua
đánh giá hàng năm hoặc ba năm một lần.
Nhân viên học khu sẽ liên lạc thường xuyên và sẽ hợp tác với qúi vị để thảo luận về nhu cầu cá
nhân của con qúi vị và các hỗ trợ sẽ cho phép các em truy cập Học Tập Từ Xa. Chúng tôi sẽ sử
dụng nhiều phương pháp khác nhau để cung cấp quyền truy cập phù hợp với con em của qúi vị.
Qúi vị là một phần quan trọng của các cuộc thảo luận và thực hiện kế hoạch diễn ra cho con qúi
vị khi con qúi vị ở nhà. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cuộc trò chuyện đang diễn ra với qúi vị
và là một trong những điều có thể dẫn đến sự điều chỉnh, với ý kiến của qúi vị, theo thời gian
sự điều chính được thực hiện.
Các bước đầu tiên của chúng tôi là đảm bảo qúi vị và con qúi vị có quyền truy cập vào công
nghệ qúi vị cần để hợp tác với chúng tôi trong việc thực hiện kế hoạch cho con em của qúi vị.
Chúng tôi đã phân phối Chromebook tại các trường học. Nếu qúi vị có bất kỳ lo ngại gì về việc
qúi vị vẫn chưa truy cập vào công nghệ cần thiết cho Học Tập Từ Xa, xin vui lòng cho chúng tôi

biết. Chúng tôi cam kết làm việc với qúi vị để đảm bảo rằng con qúi vị có thể truy cập các dịch
vụ và hỗ trợ một cách có ý nghĩa và công bằng.
Tiếp theo, giáo viên của con qúi vị và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan sẽ liên lạc với qúi vị
để thảo luận làm thế nào các hỗ trợ và dịch vụ đã ghi trong bản IEP thỏa thuận gần đây nhất cho
con qúi vị được thực hiện trong môi trường Học Tập Từ Xa. Mặc dù chúng tôi đang nỗ lực để
cung cấp hỗ trợ và dịch vụ ở mức độ lớn nhất có thể, trong thời gian đóng cửa trường do đại dịch
COVID-19, một số loại hỗ trợ không thể được cung cấp do những hạn chế về cách ly thân thể.
Có thể có những hỗ trợ hoặc dịch vụ trong bản IEP của con qúi vị cũng không thể được cung cấp
trong lúc này do khả năng của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang tiếp tục đánh giá những cách mà
chúng tôi có thể tiếp tục làm để việc phân phối và thực hiện chương trình của chúng tôi thành
công nhất có thể. Chúng tôi dự đoán rằng các hỗ trợ và dịch vụ có thể tiếp tục được sửa đổi và
chúng tôi hy vọng sự tham gia của qúi vị trong những buổi thảo luận này dựa trên kinh nghiệm
của con em qúi vị với chương trình Học Tập Từ Xa.
Cảm ơn qúi vị đã thông cảm và kiên nhẫn khi chúng ta cùng nhau làm việc để tiếp tục cung cấp
giáo dục chất lượng cho học sinh của chúng ta trong thời gian thử thách này.
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