
 

GSS Parent Letter- Vietnamese 

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 

 

Re: Học bổng đặc biệt Georgia 

 

Kính Thưa Phụ Huynh: 

Là phụ huynh của một học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc có Kế hoạch chỗ ở cá nhân 504 trong 

khu học chánh của chúng tôi, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về lựa chọn trường công lập và tư thục bạn có thể 

thực hiện. Theo luật tiểu bang được thông qua bởi Cơ quan lập pháp bang Georgia, phụ huynh của những học sinh 

nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc chỗ ở Mục 504 có thể yêu cầu chuyển con họ đến một trường công 

lập hoặc tư thục khác ở Georgia nếu con họ có IEP / 504 và đã được ghi danh cho một năm học đầy đủ tại một 

trường công lập Georgia. Ba lựa chọn được mô tả dưới đây. 

 

Lựa chọn trường công lập / Lựa chọn chuyển trường nội bộ 

Phụ huynh có thể yêu cầu con họ chuyển đến một trường công lập khác trong khu học chánh của họ nếu có không 

gian có sẵn tại trường / chương trình đó và trường có một chương trình với các dịch vụ nằm trong IEP hiện có của 

học sinh. Tham khảo trang web GCPS để biết danh sách các trường đủ điều kiện chấp nhận chuyển tiếp học sinh. 

Vui lòng xem liên kết https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-

Scholarship-Program.aspx để hoàn thành các tiêu chí đủ điều kiện của học sinh.  Nếu phụ huynh chọn tùy chọn 

này, thì phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển. Phụ huynh muốn xem xét tùy chọn này phải gửi mẫu yêu 

cầu đính kèm qua fax hoặc thư Của Hoa Kỳ trước nửa đêm ngày 3 tháng 6 năm 2022 đến:  

Gwinnett County Public Schools 

    ATTN: Special Education Department/SB10 

    437 Old Peachtree Road, NW 

Suwanee, GA 30024-2978 

Fax: 678-301-7222 

Lựa chọn trường tư thục 

Các bậc phụ huynh quan tâm đến việc chuyển con mình đến một trường tư thục ở Georgia có thể tận dụng học 

bổng đặc biệt của Georgia. Những học bổng này cung cấp tài trợ có thể được sử dụng để bù đắp chi phí học phí tại 

các trường tư thục tham gia ở bang Georgia. Điều kiện sẽ được xác định bằng cách sử dụng máy tính học bổng trên 

trang web của GSS. Vui lòng truy cập trang web của Georgia DOE - https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-

Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx 

 

Tùy chọn chuyển trường liên quận (ngoài hệ thống trường học) 

Phụ huynh có thể yêu cầu chuyển đến một trường học ở khu học chánh khác nếu có không gian có sẵn và hệ thống / 

trường có chương trình với các dịch vụ trong IEP / 504 hiện có của học sinh. Nếu phụ huynh chọn phương án này 

và khu học chánh chấp nhận đứa trẻ, thì phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển. Nếu bạn quan tâm đến việc 

con bạn theo học tại một trường học trong một hệ thống khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với hệ thống đó. 

  

Phụ huynh cũng có thể yêu cầu chuyển đến một trong các trường công lập cho người khiếm thính và / hoặc mù do 

Ủy ban Giáo dục Nhà nước điều hành. Việc chấp nhận vào một trường công lập sẽ phụ thuộc vào việc thiết lập có 

phù hợp với nhu cầu của học sinh hay không.  Nếu phụ huynh chọn tùy chọn này, thì phụ huynh sẽ chịu trách 

nhiệm vận chuyển. Vui lòng liên hệ với Bộ Giáo dục Georgia để biết thêm thông tin về việc chuyển đến một trường 

tiểu bang. 

 

Nếu bạn quan tâm đến Lựa chọn trường tư thục hoặc Tùy chọn  trường công lập khác, vui lòng truy cập trang 

web Georgia DOE tại https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-

Scholarship-Program.aspx để có hướng đi tiếp theo. Nếu bạn quan tâm đến Tùy chọn chuyển tiếp nội bộ GCPS,  

vui lòng hoàn thành mẫu đính kèm và trả lại cho văn phòng của chúng tôi trước nửa đêm, ngày 3 tháng 6 năm 

2022. Tất cả các yêu cầu sẽ được xem xét đồng thời và bạn sẽ được thông báo về quyết định trước tuần 4 tháng 7 

năm 2022 qua Thư Hoa Kỳ. 

 

Lịch sử thành công và lâu dài của Trường Công lập Quận Gwinnett trong việc cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho 

học sinh và gia đình là di sản mà chúng tôi tự hào chia sẻ với quý vị. Chúng tôi mong có cơ hội tiếp tục phục vụ 

con em của bạn với khả năng tốt nhất của chúng tôi cả hiện tại và trong tương lai. 

 

Chân thành, 

 

 

Tiến sĩ Nicole White 

Bộ Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Tâm lý 


