
Chương Trình Hỗ Trợ Đi Học Trở Lại: 
Những Câu Hỏi Thường Gặp
Ngày 14 tháng 8, Fairfax County đã công bố Chương Trình 
Hỗ Trợ Đi Học Trở Lại (Supporting Return to School, SRS) 
mới, được xây dựng để ứng phó với dịch COVID-19 và phục 
vụ hoạt động đi học trở lại với hình thức trực tuyến trong 
năm nay. SRS sẽ soạn chương trình trọn ngày để hỗ trợ học 
sinh học tập tích cực và tương tác trong ngày học chính 
khóa trực tuyến FCPS và sẽ tạo cơ hội cho các em khám 
phá, tương tác, thư giãn và tận hưởng các hoạt động dựa 
trên giáo trình giảng dạy của chương trình, là The Great 
Outdoors: Road Trips Through the Americas (Các Hoạt Động 
Ngoài Trời Thú Vị: Hành Trình Đường Bộ Xuyên Châu Mỹ).

Dưới đây là phần giải đáp cho các câu hỏi thường 
gặp về chương trình:

Bên nào tổ chức chương trình này?
Chính quyền Fairfax County cung cấp chương trình này 
thông qua Office for Children, cơ quan cung cấp dịch vụ 
chăm sóc giáo dục cho học sinh trước và sau giờ học 
thông qua chương trình SACC. Các giáo viên của OFC sẽ 
được huy động làm nhân sự cho chương trình SRS.

Chương trình SRS sẽ được tổ chức ở đâu? 
Chương trình SRS sẽ được tổ chức tại 37 trường trong hệ 
thống Fairfax County Public Schools (FCPS), gồm 35 trường 
tiểu học và các Trung Tâm Key và Kilmer. Số lượng ghi 
danh sẽ được hạn chế để đảm bảo tuân thủ các quy định 
về giữ khoảng cách tiếp xúc và y tế.

Ngày thực hiện chương trình SRS là bao giờ?
Chương trình SRS bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 năm 2020. Khi 
hệ thống FCPS chuyển sang hình thức giảng dạy trực tiếp 
và trực tuyến, thì tình hình của chương trình sẽ được đánh 
giá lại.

Giờ hoạt động của chương trình SRS là gì?
SRS sẽ hoạt động từ 7:30 sáng đến 6:00 tối, Thứ Hai đến 
Thứ Sáu, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh làm 
việc ở bên ngoài hoặc có thể cần đến dịch vụ trọn ngày. 
Chương trình sẽ thực hiện theo tất cả các hướng dẫn y 
tế và an toàn hiện hành của CDC, bao gồm việc đeo khẩu 
trang, quy tắc về giữ khoảng cách tiếp xúc cũng như các 
biện pháp vệ sinh và khử trùng tăng cường. 

Mỗi địa điểm sẽ phục vụ bao nhiêu em học sinh?
Chương trình sẽ có thể hỗ trợ khoảng 60 em học sinh tại 
mỗi địa điểm. Mỗi lớp học sẽ có một nhóm không quá 10 
em cùng học tập và sinh hoạt với nhau mỗi ngày, cùng với 
đội ngũ nhân viên không thay đổi để hỗ trợ việc học tập 
trực tuyến và kết nối trực tiếp của các em.

Chương trình sẽ hỗ trợ việc học trực tuyến của 
con em tôi như thế nào?
FCPS sẽ hợp tác với SRS để thực hiện triển khai chuyên 
nghiệp các công nghệ học tập trực tuyến cho đội ngũ 
nhân viên SRS. Đội ngũ nhân viên SRS sẽ phối hợp liên 
tục với các gia đình nhằm hỗ trợ cho thời khóa biểu trực 
tuyến của các em và sẽ đem lại một không gian có ích để 
hỗ trợ việc học tập của trẻ trong ngày học chính khóa.

Chương trình có tổ chức giảng dạy kiến thức 
không?
Nhân sự của SRS là nhân viên của Fairfax County Office 
for Children, không phải từ Fairfax County Public Schools. 
Nhân sự của SRS sẽ hỗ trợ việc học tập trực tuyến của 
trẻ nhưng sẽ không giảng dạy kiến thức. Chương trình 
này không được thiết kế để thay thế hay mô phỏng hoạt 
động học tập trực tuyến mà là để hỗ trợ việc học trực 
tuyến bằng cách đảm bảo các em học sinh có thể tham 
gia ngày học chính khóa của FCPS, được hỗ trợ kỹ thuật 
và có được sự tương tác học tập mà các em cần để 
thành công. 

Các quy tắc y tế và an toàn nào được áp dụng?
Sự an toàn của cả đội ngũ nhân sự và các em học sinh 
trong chương trình SRS là điều tối quan trọng. Chương 
trình SRS sẽ tuân theo các hướng dẫn về y tế và an toàn 
của CDC, cũng như hướng dẫn từ Fairfax County Health 
Department. Ngoài ra, các biện pháp sau đây sẽ được áp 
dụng:
�	Học sinh sẽ được tổ chức thành các nhóm từ 10 em 

trở xuống cho mỗi lớp.
�	Học sinh sẽ sinh hoạt theo một nhóm suốt cả ngày 

cùng với những nhóm nhân sự không đổi.
�	Hoạt động vệ sinh theo lịch đối với các khu vực tiếp xúc 

thường xuyên sẽ được thực hiện xuyên suốt cả ngày.
�	Không tiếp nhận khách đến thăm.
�	Hoạt động điểm danh hằng ngày sẽ kết hợp đo thân 

nhiệt của đội ngũ nhân sự và các em học sinh cũng 
như hỏi một loạt các câu hỏi về sức khỏe trước khi 
các nhân sự và học sinh được vào lớp học.

�	Học sinh và đội ngũ nhân sự sẽ được yêu cầu đeo 
khẩu trang suốt cả ngày.

�	Chương trình sẽ hỗ trợ giữ khoảng cách tiếp xúc ít 
nhất sáu feet.

Liệu tôi còn có thể ghi danh cho con em mình 
nếu trường của cháu không có chương trình 
SRS không?
Có. Bất kể con em quý vị học trường nào, quý vị đều có 
thể chọn tham gia tại địa điểm SRS gần nhất hoặc thuận 
tiện nhất cho quý vị.

Có yêu cầu gì để đủ điều kiện tham gia chương 
trình không?
Có, chương trình SRS phục vụ trẻ em từ cấp Mẫu Giáo 
đến lớp sáu. Các gia đình phải cư trú tại Fairfax County 
hoặc Thành Phố Fairfax.

SRS - Hỗ Trợ Đi Học Trở Lại

Xem tiếp ở mặt sau



Gia đình có cần phải đi làm để con em của họ có 
thể tham gia chương trình không?
Không, chương trình SRS không có yêu cầu về công việc 
khi xét điều kiện tham gia. 

Hiện có hình thức hỗ trợ tài chính nào không?
Mức phí theo thang lũy tiến được áp dụng cho các gia 
đình đáp ứng điều kiện về thu nhập. Ngoài ra còn có các 
hình thức hỗ trợ tài chính khác. Các gia đình có thể cần 
hỗ trợ thêm về tài chính hoặc phương tiện đi lại nên trao 
đổi yêu cầu của họ khi ghi danh để nhân viên tiếp nhận có 
thể đưa ra sự hỗ trợ tốt nhất cho họ.

Tại sao số lượng ghi danh lại bị hạn chế?
Chương trình SRS có số lượng ghi danh hạn chế để phù 
hợp với chương trình trọn ngày cũng như các hướng dẫn 
về giữ khoảng cách tiếp xúc và để hỗ trợ các quy trình 
y tế và an toàn bổ sung. Chương trình được thiết kế để 
giúp các gia đình khó khăn nhất, những gia đình không 
thể tiếp cận các nguồn lực khác, và để giảm thiểu những 
khoảng cách về cơ hội vốn có thể bị nới rộng hơn khi 
không có hoạt động giảng dạy trực tiếp. 

Chương trình này có gì khác so với SACC?
Chương trình SACC hiện không được cung cấp. SRS sẽ 
được bố trí nhân viên là các giáo viên của OFC và chương 
trình sẽ cung cấp một môi trường học tập an toàn cho 
các em học sinh. SRS là một chương trình trọn ngày hỗ 
trợ việc học trực tuyến trong ngày học chính khóa, đi kèm 
với dịch vụ chăm lo trước và sau giờ học. Khi học sinh 
trong chương trình SRS không bận tham gia vào ngày học 
trực tuyến, thì các em sẽ có cơ hội để khám phá các hoạt 
động dựa trên giáo trình giảng dạy The Great Outdoors: 
Road Trips Through the Americas (Hoạt Động Ngoài Trời 
Thú Vị: Hành Trình Đường Bộ Xuyên Châu Mỹ).

Tôi có thể ghi danh tham gia theo ngày, theo 
tuần hoặc khi cần không?
Không, chương trình được thiết kế chỉ nhằm cung cấp 
dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ liên tục theo tháng cho học 
sinh học trực tuyến. Học sinh phải được ghi danh vào 
chương trình trọn vẹn 5 ngày mỗi tuần.

Nếu không cần đến các dịch vụ trước và sau giờ 
học, liệu tôi có thể ghi danh để con em tôi chỉ 
tham gia khi học chính khóa không?
Không, chương trình SRS là một chương trình trọn ngày 
nhằm hỗ trợ cho các em trong ngày học chính khóa cũng 
như dịch vụ chăm lo trước và sau giờ học. Khi học sinh 
trong chương trình SRS không bận tham gia vào ngày học 
trực tuyến, thì các em sẽ có cơ hội để khám phá các hoạt 
động dựa trên giáo trình giảng dạy The Great Outdoors: 
Road Trips Through the Americas (Hoạt Động Ngoài Trời 
Thú Vị: Hành Trình Đường Bộ Xuyên Châu Mỹ).

Chương trình có cung cấp bữa ăn không?
Có, chương trình sẽ cung cấp bữa sáng, bữa trưa và 
bữa phụ chiều cùng với các Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh 
Dưỡng của FCPS (FCPS Food and Nutrition Services). 

Chương trình có sẵn phương tiện di chuyển 
không?
Đội ngũ nhân viên của Quận và FCPS sẽ làm việc để đảm 
bảo phương tiện di chuyển sẽ không phải là rào cản đối 
với các gia đình tham gia vào chương trình SRS. Các gia 
đình cần phương tiện di chuyển nên trao đổi yêu cầu của 
họ khi ghi danh.

Chương trình có cung cấp máy tính xách tay và 
kết nối Internet không?
Các em học sinh phải mang theo máy tính cá nhân hoặc 
máy tính do trường cấp. Tại tất cả các địa điểm của SRS 
đều cho phép truy cập Internet không dây.

Con em tôi có nhu cầu đặc biệt, liệu cháu có thể 
tham gia không và có được dạy theo phương 
pháp đặc biệt không?
Có, tất cả các địa điểm có SRS đều sẽ trợ cho các trẻ có 
nhu cầu đặc biệt. Ngoài ra, các địa điểm tại Key Center và 
Kilmer Center sẽ đặc biệt phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên 
lứa tuổi 5-21 và có nhiều loại khuyết tật. Đội ngũ nhân 
viên SRS sẽ phối hợp liên tục với các gia đình nhằm hỗ 
trợ cho thời khóa biểu trực tuyến của các em và sẽ đem 
lại một không gian có ích để hỗ trợ việc học tập của trẻ 
trong ngày học chính khóa.

Chương trình thu các loại phí nào?
Chương Trình Hỗ Trợ Đi Học Trở Lại (SRS) Năm Học 2020-2021 
Các khoản phí dưới đây được tính phí hằng tháng.

Thu Nhập Hộ Gia Đình Được Điều Chỉnh 	 Một Trẻ 

Từ $131,000 trở lên $1,472

117,900 - 130,999 $1,272

104,800 - 117,899 $1,076

91,700 - 104,799 $876 

78,600 - 91,699 $676 

65,500 - 78,599 $476 

52,400 - 65,499 $280 

Từ 52,399 trở xuống $80 

Các mức phí giảm được áp dụng cho các gia đình ghi 
danh cho hai trẻ trở lên. Giảm 10% cho trẻ thứ hai; trẻ thứ 
ba và mỗi trẻ tiếp theo sẽ được giảm 20%.

Ngoài ra còn có các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Các 
gia đình có thể cần hỗ trợ thêm về tài chính hoặc phương 
tiện đi lại nên trao đổi yêu cầu của họ khi ghi danh để nhân 
viên tiếp nhận có thể đưa ra sự hỗ trợ tốt nhất cho họ.

Làm thế nào để ghi danh?
Thời gian ghi danh bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. 
Để biết thêm thông tin và ghi danh, hãy gọi 703-449-8989 
hoặc truy cập Fairfaxcounty.gov/OFC. Dịch vụ dịch thuật 
được cung cấp.

Trường hợp không có số TTY, hãy sử dụng 711/Virginia Relay. Những hình thức 
hỗ trợ phù hợp được cung cấp theo yêu cầu; hãy gọi số 703-449-1414. 
Ấn bản của Fairfax County, VA. In vào tháng 8/2020
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