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Ngày 24 Tháng 8, 2017 

Thưa các Gia Đình Lees Corner, 
 
Khối Hình Chóp Chantilly sẽ tiếp tục thực hiện FCPSOn, kế hoạch biến đổi giảng huấn cho 
phép các giáo viên cá nhân hóa việc học tập bằng cách gia tăng sự tiếp cận các nguồn liệu 
phát huy việc học tập dựa trên-tra xét.  Để làm được việc nầy, các học sinh từ mẫu giáo đến 
hết lớp sáu sẽ một lần nữa được chỉ định riêng một laptop (máy tính xách tay) để sử dụng trong 
suốt ngày học.  
 
Những học sinh từ các lớp ba đến hết lớp sáu sẽ có giải pháp chọn mang máy móc về nhà nếu 
cần, nếu mẫu phiếu Thay Thế cho Máy Móc Riêng Tư đã ký tên được hoàn lại cho văn phòng 
trường.  Các học sinh sẽ không được phép lấy những máy laptops khỏi khuông viên trường 
cho tới khi nào Mẫu Phiếu Thay Thế cho Máy Móc Riêng Tư (chỉ trang 4) được hoàn lại cho 
văn phòng mặt trước.   
 
Thông tin trong văn thư nầy và mẫu phiếu có thể tìm được bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau 
trên trang Nguồn Trợ Phụ Huynh của trang mạng Trường Tiểu Học Lees Corner.  Xin tìm kiếm 
mục FCPSOn sử dụng liên kết mạng sau đây: 
http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html. 
 
Như chúng tôi tiếp tục xây dựng sáng kiến 1:1 hiện hành, xin ghi nhớ việc nầy sẽ là một kinh 
nghiệm học tập cho cả nhân viên điều hành trường và gia đình.  Vì lý do nầy quý vị cần phải 
hiểu là sự biến đổi sẽ là một tiến trình dần dần cho phép chúng tôi xây dựng một nền tảng hiệu 
quả đề xướng FCPS Portrait of a Graduate (Chân Dung của một Học Sinh Tốt Nghiệp FCPS). 
 
Cần thêm thông tin chi tiết hơn về FCPSOn xin viếng: https://www.fcps.edu/fcpson-more-
information.  
   
Sau khi xem xét thông tin nầy, nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc thêm, xin tự tiện tiếp 
xúc với trường tại 703-227-3500.  Ngoài ra, Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Trường, Mike Lis, sẽ sẵn 
sàng để trả lời những câu hỏi trong Đêm Trở Lại Trường vào các ngày 12 và 19 tháng 9. 

 
Thành kính, 

 

 

 

Robert D’Amato  VaRonica Sloan  Mike Lis 

Hiệu Trưởng   Phó Hiệu Trưởng  Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Trường 

LS-Schools-Lees Corner ES-Laptop Checkout Form 
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Quy Định Hướng Dẫn Máy Móc Học Sinh 
 

 Máy Móc Học Sinh mượn của FCPS chỉ cần phải được sử dụng cùng chung với các dự 
án liên quan đến những chương trình giáo dục của FCPS.  Máy móc không được sử dụng 
như là dụng cụ cá nhân hay tiếp giao của học sinh.  

 Máy móc rất quý giá, và cần phải sử dụng cho thích hợp.  Không được vứt ném hay làm 
rớt.  Không bao giờ để trên nóc hay mui xe, trên lề đường hay ngoài đường, hay sử dụng 
bất cứ cách nào có thể bị đè nát, rớt xuống, hay hư hại.  

 Máy Móc Học Sinh chỉ để cho em sử dụng.  Các bạn bè, học sinh khác, anh chị em ruột, 
anh chị em họ, hay người khác không được sử dụng.  Hãy luôn giữ xa khỏi các gia thú 
nuông.  

 Máy Móc Học Sinh không bao giờ được rời bỏ không có trông coi trong lớp học, trên xe 
buýt, trong hành lang, trong phòng ăn trưa, trong phòng thể dục, hay bất cứ nơi công 
cộng nào khác.  

 Máy móc không được sử dụng gần nước, hóa chất dùng trong nhà, thức ăn hay thức 
uống, hay các chất lỏng khác có thể làm hư hại những bộ phận điện tử.  

 Khi mang ra ngoài, máy móc phải được bảo vệ một cách mà mưa, tuyết, băng, nhiệt và 
hay lạnh quá mức sẽ không gây hư hại.  

 Máy móc cần phải lúc nào cũng cất giữ tại một địa điểm an toàn khi không được sử dụng.  
 Máy móc cần phải được nạp điện đầy đủ trước khi mang đến trường để sử dụng trong 

ngày.  
 Tất cả mọi tập tin cần phải được lưu trữ trong Blackboard hay Google Apps for 

Education (Ứng Dụng Google cho Giáo Dục), không trên ổ đĩa cứng máy vi tính.  
 Yểm trợ kỹ thuật được cung cấp tại trường mình, cho laptop của học sinh, chỉ trong giờ 

học.  KHÔNG ĐƯỢC MANG LAPTOP ĐẾN MỘT CỬA HÀNG BÁN LẺ ĐỂ SỬA CHỮA.  
Máy móc được bao gồm trong bảo hành FCPS.  

 Nhân Viên Kỹ Thuật và toán kỹ thuật Học Sinh có sẵn tại một địa điểm chỉ định, trước giờ 
học và trong giờ các kỳ ăn trưa.  Hãy mang laptop của mình đến một trong các thành viên 
của toán yểm trợ trong những giờ quảng bá.  Máy laptop của học sinh sẽ được sửa chữa 
hay học sinh sẽ được một máy mượn.  

 Nhân viên điều hành trường cần phải được báo cho biết máy móc bị thất lạc/mất 
cắp càng sớm càng tốt.  Nếu học sinh tin máy móc của em đã bị mất cắp, hãy trình 
báo lập tức cho cảnh sát.  
 

 Được liệt kê dưới đây là những món đồ con em sẽ nhận và phí tổn để thay thế các món 
đồ nếu không hoàn trả lại vào cuối năm học trong lúc góp thu.  
 

HP Probook Laptop ($355,00) 
 
HP power adapter (bộ điều hợp năng lượng) ($38,00)  

Device Sleeve (Bao Đựng Máy Móc) ($12,00)  

HÃY GIỮ GIẤY THÔNG BÁO NẦY Ở CHỖ AN TOÀN ĐỂ THAM KHẢO TRONG TƯƠNG LAI 

Ghi chú:  Nếu con em rời trường, trách nhiệm của quý vị là hoàn trả lại tất cả các món đồ trên.  
Bất kể những món đồ nào không hoàn trả lại sẽ được ghi là món nợ thiếu trường.  
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MẪU PHIẾU GHI XUẤT MÁY LAPTOP CỦA LCES 

 
Với chữ ký tên trên mẫu phiếu nầy, quý vị nêu rõ là: 

 quý vị đã đọc những Quy Định Hướng Dẫn Máy Móc Học Sinh (trang 2), 
 quý vị đồng ý những điều kiện liệt kê trên Phiếu Thỏa Thuận Chấp Nhận Trách Nhiệm 

và Sử Dụng Ở Nhà của Chương Trình Ghi Xuất Máy Móc cho Học Sinh (trang 3), và  
 quý vị thỏa thuận trong việc cho phép con em mang máy laptop được FCPS cấp phát 

khỏi khuôn viên trường.  
 
Xin nhận biết dù là tất cả các học sinh sẽ có tiếp cận một máy móc trường trong ngày học, các 
em cũng có thể chọn mang một máy móc cá nhân. 
 
Xin ghi chú đến thông tin sau đây liên quan đến việc sử dụng máy móc riêng tư: 
 

1. Mỗi học sinh sẽ cần một máy móc để truy cập thường xuyên học liệu/nội dung giảng 
huấn.  Nếu một dụng cụ thiết bị riêng tư được sử dụng thay cho máy móc được FCPS 
cấp phát, dụng cụ thiết bị riêng tư phải có bàn phím và tương hợp với Google Apps for 
Education và Microsoft Office.  Những smartphone không phải là một thay thế khả chấp. 
 

2. Phải nhận biết, một số ứng dụng giảng huấn của FCPS không có bản quyền cho sự lắp 
đặt trên các máy móc sở hữu cá nhân. 
 

3. Yểm trợ kỹ thuật nhà trường sẽ không có sẵn cho các máy móc sở hữu cá nhân. 
 

4. Những dụng cụ thiết bị riêng tư phải tương hợp với WI-Fi của trường. 
 
 
________________________________________________________________ 
Tên Phụ Huynh hay Giám Hộ  
 
 
_______________________________________________________________ 
Chữ Ký của Phụ Huynh hay Giám Hộ/Ngày  
 
 
_______________________________________________________________ 
Tên Học Sinh 
 
 
_______________________________________________________________ 
Số ID Học Sinh  
 
 
_______________________________________________________________ 
Chữ Ký của Học Sinh/Ngày 
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