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NĂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN 
Mỗi giáo viên phải nộp cho Sở Dịch vụ Việc làm chứng chỉ sư phạm còn hiệu lực do tiểu bang Florida hoặc Khu 
học chánh cấp, hoặc bằng chứng có đủ năng lực và nộp đơn xin cấp các chứng chỉ đó trong vòng bốn mươi 
(40) ngày làm việc sau ngày được tuyển dụng đầu tiên, trừ khi có quy định khác theo Bộ luật Florida.  Hiện tại, 
các trường học có thông báo cho phụ huynh của các học sinh đang theo học tại lớp học của giáo viên giảng 
dạy ngoài chuyên môn được cấp chứng chỉ. Để tiếp tục giảng dạy các môn học ngoài chuyên môn, giáo viên 
phải tham gia các khóa học thường niên hoặc các kỳ thi chuyên môn phù hợp. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về 
vấn đề này bằng cách liên hệ với hiệu trưởng. 
  
HỌC TẬP KỸ THUẬT SỐ 
Truy cập Skyward cho Gia đình: Đây là cổng thông tin để phụ huynh và học sinh có thể xem các thông tin 
quan trọng về tiến bộ trong học tập của học sinh. Phụ huynh và học sinh có thể truy cập Skyward bằng 
LaunchPad.  Trước hết, phụ huynh phải đăng ký để được cấp tài khoản trước khi có thể sử dụng LaunchPad 
theo địa chỉ http://parents.classlink.com/ocps. Về cơ bản, LaunchPad là một trang cổng thông tin cung cấp 
quyền truy cập tự động vào các hệ thống OCPS khác nhau mà phụ huynh và người giám hộ sẽ sử dụng, 
chẳng hạn như Canvas. Quy trình đăng ký LaunchPad sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email quý vị đã cung 
cấp cho trường học, được ghi trong hệ thống thông tin học sinh của chúng tôi. Sau khi đã đăng ký, hãy truy 
cập http://launchpad.ocps.net để đăng nhập và truy cập tài khoản của quý vị. Biểu tượng Skyward (phụ huynh) 
trên LaunchPad sẽ cho phép truy cập các thông tin sau đây: 
 

Sổ theo dõi học tập Canvas 

·    Thông tin nhân khẩu học 
·    Điểm danh 
·    Bài tập 
·    Kỷ luật 
·    Lớp chính thức 
 

·    Điểm trung bình 
·    Thời khóa biểu 
·    Điểm thi 
·    Bài tập trực tuyến 
·    Công cụ lập kế hoạch trực tuyến 

 
LaunchPad cho Học sinh: Học sinh có thể truy cập LaunchPad của khu học chánh theo địa chỉ 
http://launchpad.ocps.net để truy cập phần mềm hướng dẫn, sách giáo khoa điện tử, v.v. Có thể truy cập 
LaunchPad trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet, bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính 
bảng và điện thoại thông minh. Thông qua LaunchPad, học sinh được cấp tài khoản truy cập các loại tài 
nguyên sau đây: 
  
 

Sách giáo khoa 
Trực tuyến 

Năng suất Tài liệu Hướng dẫn Công cụ 
Nghiên cứu 

Thư viện 

●      McGraw Hill 
●      Pearson 
●      HMH 
● Spring Board 
● Studies 

Weekly 
● Cengage 
● EMC 
● Pasco 
 
 

●      Google Drive 
●      Skyward 
●      Canvas+ 

●        BrainPop 
●        Discovery Education 
●        Edgenuity 
●        Math Nation 
●        iReady 
●        Khan Academy 
●        Gizmos 
●        Think Thru Math 
●        PBS Learning 
●        CK-12 
●        Typing Club 

●      Bách khoa 
toàn thư 
Britannica 
●      Thẻ Thư 
viện ảo Quận 
Orange 
●      Thư viện 
điện tử Florida 
●      Destiny 
Discover 



 

 

 
Biểu tượng Ba lô của tôi trên LaunchPad: Chỉ với một cú nhấp, con quý vị có thể truy cập tất cả sách giáo 
khoa theo thời khóa biểu của con. Không cần phải tìm xem biểu tượng nào đi với khóa học nào nữa. 
 
LaunchEd: Chương trình học tập kỹ thuật số LaunchED cung cấp các thiết bị học tập kỹ thuật số như máy tính 
xách tay hoặc máy tính bảng cho tất cả nhân viên trong trường và học sinh tại các địa điểm được chỉ định. Các 
thiết bị được sử dụng trong môi trường học tập hỗn hợp, nơi học sinh tham dự các buổi học truyền thống ở 
trường học, nhưng sử dụng nội dung kỹ thuật số như sách giáo khoa trực tuyến và các công cụ kỹ thuật số 
như GSuite for Education để cá nhân hóa môi trường học tập của các em. Hiện tại, chương trình LaunchED hỗ 
trợ hơn 130.000 học sinh. Khu học chánh đang nỗ lực đến năm 2021 đảm bảo mỗi học sinh và nhân viên 
trường học sử dụng riêng một thiết bị. Truy cập https://digital.ocps.net để tìm hiểu thêm. 
 
Các nền tảng kỹ thuật số quan trọng đều được cung cấp sẵn cho các gia đình có con em học tại OCPS. Đây là 
các cổng thông tin chính đến các lớp học kỹ thuật số của chúng tôi. 
  
G Suite for Education: Đây là nơi học sinh tạo, hợp tác và lưu trữ các tập tin. Đây cũng là nơi học sinh gửi và 
nhận email từ giáo viên và bạn học. Học sinh có thể truy cập tài khoản Google của các em trên bất kỳ thiết bị 
nào. 
  
LanSchool: Phần mềm quản lý lớp học này cho phép giáo viên theo dõi, hợp tác và liên lạc với học sinh khi tất 
cả cùng đang làm việc trên thiết bị. Tính năng này chỉ khả dụng khi học sinh đang ở trong khuôn viên trường. 
  
Canvas: Đây là hệ thống quản lý học tập của khu học chánh và là trung tâm kết nối của lớp học kỹ thuật số. 
Học sinh phải truy cập Canvas để xem lịch học tập cho các thời hạn sắp tới, truy cập tài liệu khóa học và gửi 
bài tập. Phụ huynh có thể truy cập Canvas bằng LaunchPad hoặc sử dụng ứng dụng Canvas dành cho phụ 
huynh trên thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS, Android hoặc Windows để theo dõi lịch học và bài tập của 
con mình. 
  
 
  
CÁC KHÓA HỌC DANH DỰ 
Các khóa học được đặt tên là khóa học danh dự ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông được thiết kế 
nhằm cung cấp học sinh những trải nghiệm học tập nghiêm túc để chuẩn bị cho các trải nghiệm học AP, IB và 
ghi danh kép tại trường cao đẳng, đại học. 
  

Chương trình Xếp lớp Nâng cao (AP) 
Các khóa học Xếp lớp Nâng cao (AP) cho phép học sinh trải nghiệm các khóa học bậc đại học trong 
môi trường trung học. Các khóa học AP khuyến khích cách tiếp cận học tập thực tiễn và tạo cơ hội học 
tập để chuẩn bị cho đại học và xa hơn nữa. Bằng cách tham gia các khóa học bậc đại học ngay ở 
trường trung học, học sinh có thể tự thúc đẩy bản thân và chấp nhận rủi ro trong một môi trường quen 
thuộc, tận dụng quy mô lớp học nhỏ hơn, có thể được hỗ trợ và dạy kèm tại chỗ, đồng thời củng cố sự 
tự tin trong học tập và gặt hái kinh nghiệm bổ ích. Học sinh có cơ hội đạt được tín chỉ cho bậc đại học 
với số điểm thi đạt trong các kỳ thi của khóa học AP. Mỗi trường học cung cấp loại hình lớp học AP 
phù hợp với sở thích và kế hoạch của học sinh trong tương lai. 
  
 
Chương trình Bằng tú tài Quốc tế (IB) 
Chương trình Bằng tú tài Quốc tế (IB) là một khóa học dự bị đại học nghiêm túc, hướng tới các bài 
kiểm tra chuẩn hóa quốc tế. Chương trình giảng dạy toàn diện hai năm này giúp học sinh phổ thông đã 
tốt nghiệp đáp ứng các yêu cầu của nhiều hệ thống giáo dục khác nhau. Học sinh ghi danh vào các 
chương trình văn bằng IB của khu học chánh tại các trường trung học Cypress Creek, Evans, Jones, 
trường trung học trực thuộc Đại học và Winter Park đều đủ điều kiện nhận tín chỉ đại học dựa trên 
điểm thi đạt được trong các kỳ thi IB. Các trường trung học Cypress Creek, Evans, Jones và trường 
trung học trực thuộc Đại học đều có các chương trình liên kết với chương trình IB của khu học chánh. 
  
AICE 



 

 

Chương trình Chứng chỉ Giáo dục Quốc tế Cambridge (AICE) là một khóa học dự bị đại học nghiêm 
túc, hướng tới các bài kiểm tra chuẩn hóa quốc tế. Chương trình giảng dạy toàn diện của AICE giúp 
học sinh phổ thông đã tốt nghiệp đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục quốc tế. Học sinh 
ghi danh vào các chương trình chuyên AICE của khu học chánh tại các trường trung học Colonial, East 
River, Ocoee, Wekiva và Windermere đều đủ điều kiện nhận tín chỉ đại học dựa trên điểm thi đạt 
được trong các kỳ thi AICE. 

   
DẠY NGHỀ VÀ KỸ THUẬT 
Chương trình Dạy nghề và kỹ thuật OCPS (CTE) nỗ lực thực hiện một mục tiêu chung trong suốt các chương 
trình bậc trung học và sau trung học: thay đổi cuộc sống thông qua giáo dục. Có thể đạt được mục tiêu này 
thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng cao, dựa trên các ngành cụ thể được thiết kế để chuẩn bị cho tất 
cả học sinh sẵn sàng trước tương lai mà họ luôn hình dung. Điều quan trọng là giảng dạy cho học sinh các kiến 
thức học thuật và kỹ thuật cần thiết để thành công tại nơi làm việc ngày nay. 
   

Chương trình Dạy nghề và Kỹ thuật ở Trường Trung học 
Mỗi trường trung học thuộc OCPS đều có các khóa đào tạo nghề và kỹ thuật nhằm giúp học sinh học 
các kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp, nhận được chứng chỉ ngành nghề và giành tín chỉ tích lũy cho 
bậc đại học - đều từ trường trung học của chính các em và tại Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật có cơ sở tại 
Quận Orange. Các khóa Đào tạo Nghề và Kỹ thuật trang bị cho học sinh kiến thức về ngành nghề mà 
các em quan tâm thông qua chương trình giảng dạy dựa trên ngành cụ thể, giáo viên chất lượng cao và 
trang thiết bị hiện đại được sử dụng trong ngành nghề tương ứng. Có nhiều lĩnh vực nghề nghiệp cho 
học sinh tìm hiểu trong các trường trung học thuộc OCPS bao gồm Trò chơi & Mô phỏng, Thiết kế Đa 
phương tiện, Xây dựng, Sản xuất, Y tế, Ô tô và nhiều lĩnh vực khác. Hãy đến gặp Chuyên gia Định 
hướng Nghề nghiệp ở trường trung học của các em để tìm hiểu thêm thông tin. 
  
Ghi danh Kép tại Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange 
Chương trình ghi danh kép (được cung cấp thông qua Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange) cho 
phép học sinh theo học chuyên ngành đã chọn bằng cách ghi danh vào các lớp học tại đại học, cao 
đẳng kỹ thuật nhưng vẫn theo học tại trường trung học của các em. Với các chương trình tiên tiến trong 
nhiều lĩnh vực nghề nghiệp đang phát triển, mỗi học sinh đang tiến rất gần trên con đường tìm kiếm 
niềm đam mê trong cuộc sống và gặt hái những kinh nghiệm giá trị liên quan đến công việc trước khi 
tốt nghiệp trung học.  Các chương trình ghi danh kép có thể được cung cấp ngay tại trường trung học 
hoặc có thể yêu cầu học sinh học nửa ngày tại khuôn viên trường Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận 
Orange. Học sinh không cần đóng học phí khi tham gia các khóa học ghi danh kép. 
  
Học viện NAF 
Học viện NAF sử dụng mô hình học viện nghề nghiệp trung học, nhằm chuẩn bị cho học sinh sau khi 
tốt nghiệp phổ thông, đồng thời cung cấp cho các em các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để nhận 
được các công việc sơ cấp. Học sinh học viện tham gia các cơ hội học tập dựa trên công việc, giúp 
tích lũy kinh nghiệm thực tập ở trường trung học. Học viện NAF được tổ chức xung quanh một trong 
năm chủ đề nghề nghiệp: Tài chính, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Công nghệ thông tin, Khoa học Y 
tế và Kỹ thuật. Một phần quan trọng của sáng kiến này là sự tham gia của các đối tác trong ngành; một 
số đối tác tại địa phương của chúng tôi bao gồm Raymond James & Associates, Charles Schwab, 
Robert Half, Addition Financial, KPMG, SunTrust Bank, AAA Travel, Visit Orlando, Orlando World Center 
Marriott, Universal Orlando, Lockheed Martin, NASA, Orlando Health và AT&T. 
  
Chương trình Học nghề dành cho Thanh niên 
Các chương trình học nghề dành cho thanh niên trong Học viện Công nghệ Xây dựng là các chương 
trình kéo dài hai năm. Đây là cách tuyệt vời để tìm hiểu công việc trong ngành xây dựng. Các khóa đào 
tạo thực hành chuyên sâu này cung cấp thông tin tổng quan về nhiều ngành nghề khác nhau (thợ xây, 
mộc, HVAC, điện, hệ thống ống nước) và kiến thức liên quan để nêu rõ những yêu cầu về trình độ và 
kỹ năng cần thiết cho mỗi ngành nghề. Tư vấn về nghề nghiệp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
thành công ở trường học và trong lực lượng lao động cũng là những lợi ích trong chương trình. Thanh 
niên học nghề cũng có cơ hội phỏng vấn với một trong 50 nhà thầu trong ngành để có kinh nghiệm 
đào tạo tại chỗ vào mùa hè. 
  



 

 

Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange 
OCPS có năm trường đại học, cao đẳng kỹ thuật (Avalon, Mid Florida, Orlando, Westside và Winter 
Park), gọi chung là Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange (OTC), cung cấp các chương trình đào 
tạo chứng chỉ nghề với mức học phí hợp lý, giảng viên có trình độ cao và chương trình giảng dạy thực 
tiễn. OTC đóng vai trò cửa ngõ kết nối sự nghiệp trong các lĩnh vực khoa học y tế, công nghệ thông tin, 
giao thông vận tải, công nghệ âm thanh/video, sản xuất, khách sạn, nhà hàng và du lịch, v.v. OTC cũng 
là nơi cung cấp hoạt động giáo dục phổ thông hàng đầu cho người lớn và đào tạo ESOL (tiếng Anh là 
Ngôn ngữ Thứ hai) ở Trung Florida. Các lớp học tương tác và môi trường làm việc mô phỏng cung cấp 
cho học sinh những trải nghiệm thực tế giúp xây dựng sự tự tin để thành công tại nơi làm việc. 
  
Chương trình trao đổi tín chỉ OCPS Tech Express với Cao đẳng Valencia 
Sau khi hoàn thành chương trình dự bị đủ điều kiện tại Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange, các 
em có thể đăng ký các tín chỉ đã hoàn thành để theo học bằng Cao đẳng Khoa học tại Cao đẳng 
Valencia. Học sinh tốt nghiệp có chứng chỉ nghề và bằng Cao đẳng Khoa học có thể tăng cơ hội nghề 
nghiệp và thu nhập. Học sinh có thể gặp chuyên gia tư vấn chương trình trao đổi tín chỉ Tech Express 
của Cao đẳng Valencia tại bất kỳ trường Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange nào để được 
hướng dẫn trong suốt lộ trình học tập của các em.  

 
   
TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH VÀ TỐT NGHIỆP 
Việc học sinh có được lên lớp hay không được xác định theo mức độ đọc thông viết thạo, trình độ khoa học 
và toán học, bao gồm các kết quả đầu ra cụ thể theo đánh giá toàn tiểu bang ở các cấp lớp được chọn. Quyết 
định lưu ban được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố, chứ không phải dựa trên điểm số của một bài thi. Các học 
sinh không đáp ứng được kết quả đầu ra này phải thi lại hoặc lưu ban để theo học một chương trình chuyên 
sâu khác chương trình của năm trước. Học sinh bị lưu ban ở tất cả các cấp lớp có thể được xét lên lớp nếu 
đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tất cả quyết định cuối cùng, bao gồm 
xếp lớp ban đầu, không cho lên lớp và cho lên lớp sau khi thi lại. Quyết định sẽ dựa trên nhu cầu hướng dẫn 
cho học sinh đó. 
  
Học sinh chuẩn bị vào lớp ba trong năm học 2019-2020 phải đạt Cấp độ 2 trở lên trong bài đánh giá môn Ngữ 
văn Anh (ELA) chuẩn hóa toàn quốc cho Lớp 3 để đáp ứng các yêu cầu lên lớp. Điểm số sẽ được xác định 
vào mùa xuân, đảm bảo rằng học sinh được đánh giá phù hợp nhằm đưa ra quyết định lưu ban hoặc cho lên 
lớp. Học sinh không đáp ứng tiêu chí này vẫn có thể đạt yêu cầu lên lớp qua một trong sáu trường hợp miễn 
trừ có lý do chính đáng. 
  
Với lớp 4 và 5, nếu học sinh không đạt Cấp độ 2 trở lên trong Bài Đánh giá Tiêu chuẩn ELA của Bang Florida 
thì có thể bị lưu ban. Tuy nhiên, học sinh đạt Cấp độ 1 có thể được xét lên lớp nếu đáp ứng các tiêu chí cụ thể 
cung cấp bằng chứng về trình độ đọc hiểu. Tiêu chí này được cung cấp cho các trường hàng năm vào mùa 
xuân. 
  
Để được lên lớp ở lớp 6 đến lớp 8, học sinh trung học cơ sở phải vượt qua số lượng khóa học tương đương 
với bốn khóa học chính quy, ba trong số đó phải thuộc các lĩnh vực Ngữ văn Anh, toán học, khoa học và 
nghiên cứu xã hội. Theo luật tiểu bang, một học sinh lớp tám phải vượt qua ba khóa học về Ngữ văn Anh, toán 
học, khoa học và nghiên cứu xã hội (trong đó một học kỳ có môn giáo dục công dân) để được lên trung học 
phổ thông. Ngoài ra, học sinh phải hoàn thành một khóa học độc lập hoặc kết hợp được tiểu bang chấp thuận 
để đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch giáo dục và nghề nghiệp. 
  
Học sinh chuẩn bị vào lớp 10 và/hoặc làm bài thi Đại số 1 trong năm 2019-2020 sẽ phải đạt được một điểm số 
nhất định trong bài kiểm tra ELA lớp 10 tương ứng và bài đánh giá Đại số 1 để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. 
Học sinh sẽ có cơ hội thi lại nếu cần thiết. Học sinh cũng phải đạt điểm trung bình 2.0 trên thang điểm 4.0 và 
đạt được các yêu cầu tín chỉ khóa học tương ứng cho bằng tốt nghiệp trung học tiêu chuẩn. Cần hoàn thành 
một khóa học trực tuyến trước khi tốt nghiệp. Vui lòng truy cập www.ocps.net để xem Kế hoạch Tiến bộ của 
Học sinh. 
  
THẺ BÁO CÁO VÀ BÁO CÁO TIẾN BỘ 



 

 

Mỗi 9 tuần, thẻ báo cáo sẽ được gửi về nhà để cung cấp thông tin về tiến bộ trong học tập của con quý vị ở 
trường, bao gồm điểm số, hạnh kiểm và chuyên cần. Điểm số thể hiện kết quả đánh giá việc học tập trên lớp 
của con quý vị do giáo viên đưa ra dựa trên các bài thi, dự án học tập, danh sách kiểm tra, bài tập trên lớp, bài 
tập về nhà và quan sát trong lớp học. Giáo viên có thể ghi trên thẻ báo cáo nếu cần họp phụ huynh. Một số 
trường học tổ chức họp phụ huynh để phát thẻ báo cáo. Vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị nếu quý 
vị có câu hỏi về tiến bộ học tập của con ở trường. Giữa mỗi kỳ chấm điểm, học sinh sẽ mang báo cáo tiến bộ 
về nhà để học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ hiểu rõ về tiến bộ trong học tập của học sinh. 
  
TÍN CHỈ TỐT NGHIỆP 
Do những thay đổi trong luật tiểu bang, các yêu cầu tốt nghiệp trung học cho năm học 2019-2020 được liệt kê 
trên trang web của Sở Giáo dục, www.fldoe.org, trong phần Yêu cầu Tốt nghiệp. 
 
HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU 
Hệ thống Trường Công lập Quận Orange cam kết cung cấp một chương trình giáo dục ghi nhận giá trị, nhu cầu 
và tài năng độc đáo của từng học sinh - bao gồm cả học sinh được xác định là có năng khiếu. Học sinh có 
năng khiếu cần một chương trình giáo dục khác biệt về chất lượng có xét tới khả năng trí tuệ của các em, đồng 
thời tạo ra cho các em nhiều dạng thử thách khó khăn hơn so với chương trình giảng dạy tiêu chuẩn. 
  
Ở Florida, học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục năng khiếu nếu đáp ứng các tiêu chí được nêu 
trong Quy tắc của Hội đồng Giáo dục Florida 6A-6.03019, FAC. Một học sinh có năng khiếu là học sinh có sự 
phát triển trí tuệ vượt trội và có khả năng đạt kết quả học tập cao. Tiêu chí xác định đủ điều kiện bao gồm nhu 
cầu đã được chứng minh đối với chương trình, phần lớn các đặc điểm hành vi năng khiếu như được nêu trong 
thang điểm chuẩn hoặc danh sách kiểm tra, đồng thời sự phát triển trí tuệ vượt trội như được đo lường trong 
bài kiểm tra trí thông minh dành cho cá nhân. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tab “Năng khiếu” trên 
trang web Giáo dục Học sinh Đặc biệt, có thể truy cập thông qua liên kết “Các sở” trên trang web của OCPS, 
ocps.net. Quý vị cũng có thể gọi tới số 407.317.3229. 
 
GIÁO DỤC HỌC SINH ĐẶC BIỆT (ESE) 
Mục đích của Phòng Giáo dục Học sinh Đặc biệt (ESE) là đảm bảo giáo dục phù hợp cho tất cả học sinh 
khuyết tật bằng cách đặt kỳ vọng cao, xóa bỏ rào cản cho học sinh và giáo viên, mô hình hóa các hoạt động 
thực hành hiệu quả, chia sẻ thông tin và chuyên môn. Các chương trình và dịch vụ được cung cấp cho học sinh 
từ 3 đến 22 tuổi mắc các chứng rối loạn phổ tự kỷ, mù-điếc, rối loạn hành vi cảm xúc, khiếm thính, khuyết tật 
nhận thức, khiếm khuyết về hình thể, các khuyết tật về sức khỏe khác, khuyết tật học tập cụ thể, suy giảm 
năng lực phát ngôn hoặc ngôn ngữ, chấn thương sọ não, chậm phát triển và khiếm thị. Các dịch vụ cũng được 
cung cấp cho trẻ sơ sinh và trẻ đang tập đi bị khiếm thị và khiếm thính. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin 
trên trang web Giáo dục Học sinh Đặc biệt, có thể truy cập thông qua liên kết “Các sở” trên trang web của 
OCPS, ocps.net. 
  
Trọng tâm chính của ESE là giúp học sinh tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông đại trà. Nhu cầu giáo dục 
chính của một học sinh, được xác định trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), được đáp ứng thông qua việc 
sử dụng các biện pháp điều chỉnh thích nghi, dịch vụ, tài liệu hướng dẫn chuyên môn và phương pháp tiếp cận 
hành vi dựa trên nghiên cứu và nêu gương thực tiễn tốt nhất. Học sinh đủ điều kiện cho các dịch vụ này được 
học tập trong môi trường hạn chế tối thiểu, phù hợp với nhu cầu đã xác định của học sinh. Dịch vụ sàng lọc, 
đánh giá và giới thiệu được cung cấp cho trẻ ở độ tuổi mẫu giáo từ 3-5 tuổi qua Dịch vụ Can thiệp Chẩn đoán 
Mầm non (PDIS). Phụ huynh muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể liên hệ trung tâm bằng cách gọi tới số 
407.317.3503. Trẻ em trong độ tuổi đi học có nhu cầu về các dịch vụ đánh giá được giới thiệu qua các chuyên 
gia nhân viên của trường. 
  
Các nguồn lực khác hỗ trợ Phòng Giáo dục Học sinh Đặc biệt bao gồm: Nhóm Hỗ trợ Phụ huynh 
(407.317.3200, Số máy lẻ 2002614); Hệ thống Nguồn lực Học tập và Chẩn đoán Florida (FDLRS - đọc là 
“Fiddlers”) và Mạng lưới Hòa nhập Florida, là nguồn lực hỗ trợ phụ huynh và giáo viên của các em học sinh 
khuyết tật (407.317.3660); và Sở Giáo dục Florida cung cấp chương trình lựa chọn của phụ huynh cho học sinh 
ESE thông qua Chương trình Học bổng John M. McKay cho Học sinh Khuyết tật. 
  



 

 

Để biết thông tin cụ thể về chương trình McKay, vui lòng truy cập trang web OCPS McKay theo địa chỉ ocps.net 
(trong tab Các sở), truy cập trang web FLDOE theo địa chỉ www.floridaschoolchoice.org hoặc gọi tới văn phòng 
khu học chánh theo số 407.317.3275. 
  
Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn định hướng của con quý vị hoặc chuyên gia ở trường để biết thêm thông tin 
về các chương trình và dịch vụ ESE. Quý vị cũng có thể liên hệ văn phòng Giáo dục Học sinh Đặc biệt theo số 
407.317.3229. 
 
LỰA CHỌN GIÁO DỤC: CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CHO PHỤ HUYNH 
Trọng tâm phía sau lựa chọn giáo dục đơn giản là cung cấp cho phụ huynh quyền lựa chọn chương trình giáo 
dục mà họ cảm thấy tốt nhất cho con họ. Mục tiêu của chương trình lựa chọn trường học là cho phép phụ 
huynh kiểm soát nhiều hơn chương trình giáo dục của con họ và để phụ huynh được lựa chọn môi trường học 
tập phù hợp nhất cho con họ. Một số phương án lựa chọn của Quận Orange như sau: Trường học Ảo Quận 
Orange, Giáo dục tại Nhà, Trường Bán công, Chương trình Giáo dục Chuyên ngành và Trường Chuyên. Quý vị 
có thể tìm hiểu thêm thông tin về các phương án chuyển trường khác như đề cập trong chính sách Hội đồng 
Trường học thông qua văn phòng Ghi danh Học sinh theo số điện thoại 407-317-3233. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CƠ HỘI 
Chương trình này tạo cơ hội được ghi danh vào một trường công lập chất lượng tốt hơn hoặc một trường tư 
thục tham gia trong mạng lưới cho học sinh theo học, được chỉ định theo học, không theo học các trường công 
lập. Các trường đủ điều kiện tham gia phương án chuyển trường theo Học bổng Cơ hội là các trường đã được 
chứng nhận là trường đạt điểm “F” hoặc ba điểm “D” liên tiếp dựa trên hệ thống trách nhiệm của bang. Phụ 
huynh có thể gọi điện tới Dịch vụ Lựa chọn Trường học theo số 407-317-3484 để tìm hiểu thêm thông tin về 
chuyển trường theo Học bổng Cơ hội. 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH VÀ TRƯỜNG CHUYÊN 
Các chương trình chuyên sâu được xây dựng ở nhiều trường thuộc OCPS để cung cấp lựa chọn giáo dục chất 
lượng cho học sinh. Các chương trình này cung cấp môi trường giáo dục phong phú cho phép học sinh tham 
gia các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu. Các chương trình chuyên sâu cho phép học sinh tìm hiểu 
các lĩnh vực mà các em ưa thích và phát triển bộ kỹ năng học thuật. Hầu hết các chương trình chuyên sâu chấp 
nhận học sinh trong toàn bộ khu học chánh, nhưng có một số chương trình chỉ chấp nhận học sinh từ các 
trường nhất định. Khung thời gian đăng ký ghi danh các chương trình giáo dục chuyên ngành và trường chuyên 
là từ ngày 1/11 đến ngày 15/2 hàng năm. Vui lòng truy cập trang web Dịch vụ Lựa chọn Trường học theo địa 
chỉ www.schoolchoice.ocps.net hoặc gọi đến số 407.317.3484 để xem danh sách đầy đủ các chương trình giáo 
dục chuyên sâu, thông tin về điều kiện theo học và quy trình ghi danh. 
  
TRƯỜNG HỌC ẢO QUẬN ORANGE 
Trường học Ảo Quận Orange (OCVS) tuyển sinh học sinh chương trình phổ thông K-12 toàn thời gian và bán 
thời gian thông qua hệ thống giáo dục trực tuyến. Học sinh từ lớp 6-12 học tại nhà cũng có thể đăng ký. OCVS 
cung cấp quyền tiếp cận công bằng vào chương trình giáo dục cá nhân, chất lượng cao qua internet. Học tập 
ảo cung cấp môi trường học tập linh hoạt về thời gian và địa điểm, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các kỹ 
năng, thái độ và kỷ luật tự giác cần thiết để thành công trong thế kỷ 21. 
  
Các giáo viên và cố vấn hướng dẫn của OCVS sinh sống tại địa phương và hiểu rất rõ nhu cầu đa dạng của 
học sinh Quận Orange. Các giáo viên của OCVS đã liên tục chứng minh việc học sinh hoàn thành khóa học 
thành công. Là một trường công lập, OCVS không thu học phí. 
  
Để nâng cao trải nghiệm trường học ảo cho học sinh, OCVS cung cấp các hoạt động ngoại khóa truyền thống 
để học sinh có cơ hội tương tác với giáo viên và bạn học. OCVS cung cấp các hoạt động ngoại khóa “trực tiếp” 
như sau: 
 

● Câu lạc bộ Sách 
● Hội thảo lập kế hoạch đại học 
● Hoạt động phục vụ cộng đồng 



 

 

● Câu lạc bộ “Làm gì đó” 
● Câu lạc bộ Cờ vua Tiểu học 
● Các chuyến đi thực địa 
● Câu lạc bộ Thể dục thể thao 
● Lễ tốt nghiệp chính thức cho học sinh cuối cấp 
● Câu lạc bộ Quốc tế 
● “Ngày làm việc” phong phú hàng tháng 
● Hiệp hội Danh dự Quốc gia (NHS) 
● Hiệp hội Danh dự Quốc gia cho Học sinh THCS (NJHS) 
● Nhà mở 
● PTSA/SAC 
● Câu lạc bộ Khoa học 
● Câu lạc bộ Nghệ thuật 
● Câu lạc bộ Toán học 

  
Trường học Ảo Quận Orange là đối tác nhượng quyền của Trường học Ảo Florida cho các chương trình giảng 
dạy tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngoài ra, các đối tác của OCVS với K12 Florida LLC, 
Fuel Education, Pearson, Accelerate Ed, eDocate Learning và Edgenuity cho các chương trình tiểu học và trung 
học cơ sở. 
  
OCVS được Hiệp hội các Trường đại học và cao đẳng phía Nam (SACS) và Ủy ban Chứng nhận Quốc tế và 
Xuyên khu vực (CITA) công nhận. Vui lòng truy cập trang web của OCVS theo địa chỉ ocvs.ocps.net hoặc gọi 
tới số 407.317.3327 để biết thêm thông tin về việc ghi danh. 
  
GIÁO DỤC TẠI NHÀ 
Mục đích của Chương trình Giáo dục tại Nhà là cho phép phụ huynh tuân thủ luật đi học bắt buộc nhưng vẫn 
có thể dạy con tại nhà. Để bắt đầu chương trình Giáo dục tại Nhà, phụ huynh phải gửi thông báo bằng văn bản 
cho giám đốc khu học chánh về ý định thiết lập và duy trì chương trình Giáo dục tại Nhà cho học sinh từ 6 đến 
18 tuổi và lên đến 21 tuổi nếu có IEP. Phụ huynh chịu trách nhiệm cung cấp chương trình giảng dạy, tài liệu 
giáo dục và đánh giá cần thiết cho các khóa học tương ứng, hoặc các phương tiện khác để đảm bảo kiến thức 
giảng dạy phát triển theo tiến độ. Quý vị có thể xem các yêu cầu cho Chương trình Giáo dục tại Nhà và tất 
cả biểu mẫu cho học sinh theo học chương trình Giáo dục tại Nhà tại địa chỉ 
www.homeeducation.ocps.net. 
  
TRƯỜNG BÁN CÔNG 
Các trường bán công là các trường công lập độc lập do OCPS tài trợ và có hội đồng quản trị độc lập điều 
hành. Các trường bán công không bắt buộc phải tuân thủ các chính sách của khu học chánh, nhưng phải tuân 
thủ hầu hết các quy tắc và quy định của tiểu bang và liên bang, chẳng hạn như trách nhiệm giải trình và tham 
gia các đánh giá của tiểu bang. Các trường này hoạt động dựa trên tiền thuế do tiểu bang phân bổ. Trong năm 
học 2018-2019 có 41 trường bán công hoạt động, phục vụ khoảng 15.000 học sinh tại Quận Orange. 
  
Vui lòng liên hệ văn phòng Dịch vụ Lựa chọn Trường học theo số 407.317.3484, số máy lẻ 2022598 hoặc 
2022677, hoặc truy cập www.schoolchoice.ocps.net để biết thêm thông tin về các trường bán công. 
  
 
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 
Khu học chánh có một số khoản tài trợ và sáng kiến do tiểu bang, liên bang và cộng đồng tư nhân tài trợ để 
thúc đẩy và cung cấp các dịch vụ và nguồn lực nhằm đảm bảo khả năng biết đọc biết viết trong các gia đình. 
Tất cả các thành phần chương trình sử dụng các phương pháp cần thiết để đảm bảo biết chữ. Ví dụ về các 
chương trình này bao gồm Read2Succeed và sáng kiến đọc sách mùa hè hàng năm. 
  
CHƯƠNG TRÌNH READ2SUCCEED 



 

 

Trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ vì Hệ thống Trường Công lập Quận Orange, Phòng Chương trình giảng dạy, 
Hướng dẫn và Học tập Kỹ thuật số của Hệ thống Trường Công lập Quận Orange cung cấp chương trình 
Read2Succeed, một chương trình dạy kèm để hỗ trợ các học sinh cần được bổ túc để phát triển kỹ năng đọc 
viết ở lớp một và lớp hai. 
 
Quỹ vì Hệ thống Trường Công lập Quận Orange tìm kiếm các khoản tài trợ từ các đối tác cộng đồng địa 
phương và quốc gia để tài trợ cho hoạt động đào tạo các gia sư tình nguyện, phụ cấp cho các trợ giáo hỗ trợ 
đọc có chứng nhận, quản lý chương trình, sách và các tài liệu khác cần thiết để thực hiện chương trình miễn 
phí cho học sinh của chúng tôi. 
 
Các gia sư tình nguyện được tuyển dụng, đào tạo và ghép với các học sinh đang theo học tại các trường tiểu 
học OCPS có tham gia. Các gia sư sử dụng chương trình giảng dạy từng bước có hiệu quả cao, kết hợp với 
các bài kiểm tra trước và sau khi học để theo dõi tiến bộ của học sinh hàng tuần và trong suốt năm học. 
 
Read2Succeed cung cấp chương trình nâng cao vốn từ vựng cho học sinh lớp 1, sử dụng phương pháp đọc to 
tương tác để dạy các từ vựng có tính ứng dụng cao cho học sinh nào được giáo viên xác định là cần hỗ trợ về 
kỹ năng từ vựng. Buổi dạy kèm sẽ có hoạt động viết nhật ký, yêu cầu học sinh phải áp dụng các từ vựng mới 
trong một ngữ cảnh khác. Học sinh xây dựng một thư viện tại nhà với các cuốn sách chương trình trong suốt 
năm học. Chương trình này giúp nuôi dưỡng tình yêu với sách và kỹ năng đọc, đồng thời rèn luyện các kỹ 
năng từ vựng. Ngoài ra, Read2Succeed cung cấp chương trình nâng cao mức độ thông thạo cho học sinh lớp 
hai, sử dụng Giải pháp 6 phút, một chương trình dựa trên nghiên cứu, nhanh chóng củng cố mức độ thông 
thạo của học sinh thông qua các bài đọc tương tác, lặp đi lặp lại với các đoạn dễ đọc, được nhắm mục tiêu 
cao. Chương trình giảng dạy này giúp cải thiện mức độ thông thạo và kỹ năng đọc hiểu của học sinh. 
  
Để trở thành gia sư đọc tình nguyện của chương trình Read2Succeed, vui lòng đăng ký theo địa chỉ 
foundationforocps.org hoặc ocps.samaritan.com. 
  
OCPS chuẩn bị một chiến dịch đọc sách mùa hè hàng năm để khuyến khích học sinh tiếp tục đọc trong suốt 
những tháng hè. Nghiên cứu cho thấy học sinh không đọc sách vào mùa hè có thể gặp vấn đề “trượt dốc kỹ 
năng trong mùa hè.” Để tránh hao hụt kiến thức sau mùa hè, OCPS cung cấp trang web đọc sách trong mùa 
hè, summerreading.ocps.net, giới thiệu cho phụ huynh và học sinh danh sách các sách phù hợp với lứa tuổi và 
các tài nguyên giáo dục khác. 
 
  
CHƯƠNG TRÌNH MẪU GIÁO TỰ NGUYỆN 
Hệ thống Trường Công lập Quận Orange (OCPS) tham gia chương trình Mẫu giáo Tự nguyện (VPK) của Florida. 
OCPS cung cấp 540 giờ trong năm học hoặc 300 giờ trong mùa hè. VPK được cung cấp miễn phí cho trẻ em bốn 
tuổi trước ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, do không gian hạn chế, dịch vụ được cung cấp theo thứ tự. VPK Roundup 
được cung cấp vào mỗi mùa xuân và bắt đầu quá trình đăng ký. 
  
Trong năm học, OCPS cung cấp VPK tại 84 trường tiểu học và Trung tâm Học tập Tiểu học Washington Shores. 
Các mô hình chương trình VPK khác nhau được cung cấp trong năm học bao gồm: 
  

● Cả ngày và Nửa ngày 
● Hai Ngôn ngữ Hai chiều 
● Ngoại ngữ 
● Chương trình Hòa nhập cho Học sinh Mẫu giáo Đặc biệt 

  
Chi tiết và danh sách các trường tham gia được cung cấp trên trang web của Chương trình Giáo dục Sớm, 
earlychildhood.ocps.net 
  
Chương trình Mẫu giáo Tự nguyện OCPS (VPK) định hướng thành công cho học sinh bằng cách cung cấp một 
chương trình chất lượng cao kết hợp với các hoạt động thực hành kích thích sáng tạo và phù hợp với sự phát 
triển như sau: 

● Khuyến khích trẻ phát huy được tiềm năng cao nhất thông qua các hoạt động sức khỏe, sáng tạo, giáo 
dục và vui chơi. 



 

 

● Mô hình hóa các đặc điểm của tính trung thực, tôn trọng, trách nhiệm và lòng tốt. 
● Xây dựng ý thức cộng đồng giữa nhà trường và gia đình. 
● Tôn trọng sự đa dạng bằng cách khuyến khích trẻ em tìm hiểu về nguồn gốc gia đình của bản thân và 

nguồn gốc gia đình của người khác, bằng cách liên tục cho trẻ tiếp xúc với văn học, âm nhạc và đồ chơi 
tôn vinh sự đa dạng. 

● Mở rộng phạm vi vui chơi và trải nghiệm học tập bên ngoài lớp học thông qua việc chú trọng vào môi 
trường học tập ngoài trời và tự nhiên, các chuyến đi thực địa và các chuyến thăm lớp học của nhiều đại 
diện cộng đồng. 

● Hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt hòa nhập vào lớp học giáo dục phổ thông đại trà. 
● Tích hợp các trung tâm lớp học, hỗ trợ Tiêu chuẩn Học tập Sớm và Phát triển của Florida tập trung vào 

các chủ đề học thuật hiện tại bao gồm các cơ hội phát triển ngôn ngữ và thể chất, biết chữ sớm, viết và 
tư duy toán học. 

  
Để biết thêm thông tin về các chương trình VPK ở OCPS, vui lòng truy cập: earlychildhood.ocps.net 
  
CHƯƠNG TRÌNH MCKINNEY--VENTO 
Mục đích của Chương trình McKinney-Vento (Giáo dục Vô gia cư) là nhằm giải quyết mọi rào cản giáo dục có 
thể phát sinh đối với trẻ em và thanh thiếu niên gặp phải tình trạng vô gia cư theo quy định của phần McKinney-
Vento trong Đạo luật Mọi học sinh đều Thành công. Chương trình giúp tạo điều kiện cho các học sinh chuyển 
đổi nhà ở được ghi danh, theo học và thành công trong học tập. Ngoài ra, Văn phòng Liên lạc Giáo dục Vô gia 
cư còn điều phối các dịch vụ giữa các trường học, nhà tạm trú và các cơ quan cộng đồng để đáp ứng nhu cầu 
giáo dục. Vui lòng truy cập homeless.ocps.net hoặc gọi tới số 407.317.3485 để biết thêm thông tin. 
  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHẬP CƯ 
Chương trình Giáo dục Nhập cư OCPS là một chương trình do liên bang tài trợ được thực hiện với sự hợp tác 
của Sở Giáo dục Florida. Trẻ nhập cư ở độ tuổi từ 3-21 là hoặc có cha/mẹ, vợ/chồng hoặc người giám hộ là 
người lao động nông nghiệp nhập cư, công nhân ngành sữa nhập cư hoặc ngư dân nhập cư. Mục tiêu của 
Chương trình Giáo dục Nhập cư là đảm bảo tất cả học sinh nhập cư đạt được các tiêu chuẩn học tập đầy thách 
thức bất chấp rào cản do khả năng phải di chuyển cao và có bằng tốt nghiệp trung học (hoặc hoàn thành GED) 
để chuẩn bị trở thành những công dân có trách nhiệm. Ngoài ra, nhân viên Chương trình Giáo dục Nhập cư điều 
phối các dịch vụ học thuật, xã hội và y tế cho học sinh nhập cư đủ điều kiện. Vui lòng truy cập 
migranteducation.ocps.net hoặc gọi tới số 407.317.3485 để biết thêm thông tin. 
  
DỊCH VỤ THEO TIÊU MỤC I 
Tiêu mục I đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều có cơ hội công bằng, bình đẳng và đủ lớn để được tiếp thu một nền 
giáo dục chất lượng cao. Tiêu mục I cung cấp các quỹ bổ sung để cải thiện thành tích của tất cả học sinh theo 
học tại các trường có nhu cầu cao bằng cách cung cấp các khoản tài trợ liên bang cho các lĩnh vực sau: 

● Chương trình học thêm và nhân viên bổ sung 
● Dạy kèm sau giờ học 
● Giáo viên có chứng chỉ về lĩnh vực chuyên môn mà họ giảng dạy 
● Phát triển chuyên môn chuyên sâu, liên tục 
● Các hoạt động có ý nghĩa có sự tham gia của phụ huynh 
● Tài liệu hướng dẫn dựa trên nghiên cứu 
● Hỗ trợ cho các gia đình đang trong giai đoạn chuyển tiếp 
● Chương trình Mẫu giáo cả ngày 

  
Tiêu mục I hỗ trợ 9 lĩnh vực chính: 

● Dự án Toàn trường - Các trường nhận được hỗ trợ bổ sung để nâng cấp các chương trình của họ. Do 
đó, tất cả học sinh theo học đều đủ điều kiện nhận dịch vụ bất kể tình trạng thu nhập của gia đình. 

● Chương trình McKinney-Vento – Một chương trình giáo dục và giới thiệu bổ sung cho trẻ và gia đình đủ 
điều kiện nhận dịch vụ dành cho các gia đình trong quá trình chuyển đổi nhà ở. 

● Giáo dục Nhập cư – Một chương trình bổ sung cung cấp các dịch vụ xã hội và giáo dục cho trẻ em và gia 
đình nhập cư. 



 

 

● Chương trình N & D Giáo dục Thay thế - Một chương trình phòng ngừa và can thiệp cho trẻ em và thanh 
thiếu niên bị bỏ rơi, phạm pháp hoặc đang chịu rủi ro. 

● Không thuộc dịch vụ công cộng – Một chương trình bổ sung cung cấp các dịch vụ học tập cho trẻ em đủ 
điều kiện theo học tại các trường tư thục. 

● Mẫu giáo – Tiêu mục I hợp tác với VPK để cung cấp một nửa kinh phí cho chương trình cả ngày. Sự hợp 
tác này nhằm nỗ lực chuẩn bị lớp mẫu giáo cho tất cả trẻ em tròn bốn tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng 
9, cư trú tại Quận Orange. 

● Dịch vụ Gia sư Học tập – Dạy kèm và hướng dẫn nhóm nhỏ cho các học sinh được chọn đang theo học 
tại các trường thuộc Tiêu mục I. 

● Phát triển Chuyên môn – Các trường nhận được hỗ trợ kỹ thuật liên tục để hỗ trợ sự phát triển chuyên 
môn của đội ngũ giáo viên và nhân viên hỗ trợ. 

  
DỊCH VỤ ĐA NGÔN NGỮ 
Người học tiếng Anh (ELL) được cung cấp nội dung giảng dạy dễ hiểu thông qua các chương trình chuyên sâu 
như: Tiếng Anh cho Người nói Ngôn ngữ Khác (ESOL), Mô hình Chương trình Chuyển tiếp Một chiều, Chương 
trình Ngôn ngữ kép Hai chiều (K-8) và Giảng dạy Kết hợp vào chương trình chính khóa (K-12). 
  
Học sinh có thể đủ điều kiện tham gia mô hình giảng dạy chuyên ngành ESOL dựa trên kết quả kiểm tra xếp 
lớp ban đầu và đánh giá chương trình do nhân viên có năng lực thực hiện tại trường học của học sinh đó. Học 
sinh trả lời “có” cho một hoặc nhiều câu hỏi khảo sát ngôn ngữ tại nhà để xác định trình độ ngôn ngữ của trẻ 
sẽ phải tham gia bài kiểm tra xếp lớp ban đầu này, Bài kiểm tra Trình độ IDEA (IPT). Các câu hỏi như sau: 

● Ngôn ngữ được sử dụng tại nhà không phải là tiếng Anh? 
● Học sinh thường nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh? 
● Học sinh có ngôn ngữ thứ nhất không phải tiếng Anh? 

  
Nếu học sinh đủ điều kiện nhận dịch vụ, phụ huynh có thể chọn mô hình giảng dạy chuyên môn, nếu có, dựa 
trên mẫu trung chuyển trường học được OCPS phê duyệt. Chương trình dạy tiếng Anh cho Người nói Ngôn 
ngữ Khác (ESOL) cho phép tất cả ELL phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh dựa trên Tiêu 
chuẩn Phát triển Ngôn ngữ tiếng Anh (WIDA) và Tiêu chuẩn Ngữ văn Florida (LAFS). 
  

Mô hình Giảng dạy Có sẵn 
Ngữ văn Lồng ghép/Hòa nhập (K-12) 
Người học tiếng Anh (ELL) đang ở trong một lớp học lồng ghép với một giáo viên có chứng chỉ hoặc 
đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ ESOL. Học sinh học trong môi trường với người nói tiếng Anh bản ngữ. 
Chương trình giảng dạy được trình bày đảm bảo hướng dẫn dễ hiểu đồng thời cho phép học sinh tiếp 
thu ngôn ngữ mới theo cách tự nhiên, tích lũy và có hệ thống. 
  
Các Môn học Cơ bản Lồng ghép/Hòa nhập (toán, khoa học, nghiên cứu xã hội và khoa học máy tính) 
Người học tiếng Anh (ELL) đang ở trong một lớp học lồng ghép với một giáo viên có chứng chỉ hoặc 
đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ ESOL. Học sinh học trong môi trường với người nói tiếng Anh bản ngữ. 
Thông qua việc tiếp tục sử dụng các chiến lược và biện pháp hỗ trợ thích nghi ESOL, giáo viên sẽ cung 
cấp bài giảng dễ hiểu trong các môn học cơ bản trong khi học sinh học tiếng Anh. 
  
 
Ngữ văn Kết hợp vào chương trình chính khóa (Các lớp học/khóa học lựa chọn tại Trường) 
Một lớp học tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho những người học tiếng Anh (ELL) hiện đang trong 
quá trình đạt được các kỹ năng ngữ văn tiếng Anh. Giảng dạy Kết hợp vào chương trình chính khóa sẽ 
cho phép ELL nhận được sự giảng dạy bằng tiếng Anh ở trình độ của các em. 
  
Các Môn học Cơ bản Kết hợp vào chương trình chính khóa (Các lớp học/khóa học lựa chọn tại 
Trường) 
Một lớp học được thiết kế dành riêng cho những người học tiếng Anh (ELL) chỉ đang trong quá trình 
đạt được các kỹ năng nghệ thuật tiếng Anh. Hướng dẫn kết hợp vào chương trình chính khóa sẽ cho 
phép ELL nhận được chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở trình độ tiếng Anh của các em. Học sinh 
nhận được chương trình giảng dạy cho môn học thuộc cấp lớp của các em để phát triển các kỹ năng 
tiếng Anh đồng thời phát triển các kỹ năng học tập. 



 

 

  
Mô hình Chương trình Song ngữ Chuyển tiếp 
 (trường K-2 đã chọn) 
Mô hình này cho phép ELL nhận chương trình giảng dạy bằng hai ngôn ngữ (tiếng Anh/tiếng Tây Ban 
Nha). Mục đích của chương trình là để học sinh thành thạo tiếng Anh trong khi vẫn phát triển được các 
kỹ năng học tập của cấp lớp bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Các học sinh phải đáp ứng các tiêu chí 
đủ điều kiện để tham gia mô hình này. (Vui lòng tham khảo mẫu trung chuyển để biết các trung tâm có 
sẵn và tiêu chí tham gia chương trình). 
  
Mô hình Chương trình Ngôn ngữ Kép Hai chiều 
 (trường K-8 đã chọn) 
Mục tiêu của Chương trình Ngôn ngữ Kép Hai chiều là để học sinh trở thành người nói song ngữ cả 
tiếng Anh và ngôn ngữ đối tác, thể hiện thành tích học tập cao và trau dồi thái độ giao thoa văn hóa 
tích cực. Số lượng người nói tiếng Anh bản ngữ và người bản ngữ của ngôn ngữ mục tiêu được dạy 
đọc viết và nội dung học thuật bằng cả hai ngôn ngữ phải cân bằng để đảm bảo mỗi nhóm đóng vai 
trò là mô hình ngôn ngữ và người học ngôn ngữ do có kiến thức trong các lĩnh vực học thuật cốt lõi. 
Học sinh ghi danh vào Chương trình Ngôn ngữ Kép Hai chiều OCPS sẽ học đọc, viết và nói bằng tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

  
Sĩ số lớp học ban đầu là 50 phần trăm ELL và 50 phần trăm người nói tiếng Anh bản địa ở mẫu 
giáo/lớp một. Nếu một học sinh ELL tốt nghiệp chương trình ESOL thì em có thể tiếp tục tham gia Mô 
hình Ngôn ngữ Kép Hai chiều. 

  
Tất cả giáo viên làm việc với học sinh ELL đều được đào tạo và có trình độ cao để làm việc với những học 
sinh này. Phòng Dịch vụ Đa ngôn ngữ đào tạo cho giáo viên trong suốt năm học, tập trung vào các chiến lược 
thực hiện trong lớp học nhằm phục vụ ELL tốt hơn và giúp các em thành công trong tất cả các lĩnh vực học 
thuật, đồng thời nhận được chương trình giảng dạy dễ hiểu. 
  
Phòng Dịch vụ Đa ngôn ngữ khuyến khích phụ huynh của ELL tham gia cùng Hội đồng Lãnh đạo Phụ huynh 
Đa ngôn ngữ (MPLC) tại trường mà con họ theo học. Để tham gia cùng MPLC của Khu học chánh, vui lòng 
liên hệ với Điều phối Liên lạc Phụ huynh chính, Tiến sĩ Rebecca Millan (Tây Ban Nha), theo số 407.317.3200, 
số máy lẻ 2003410. Phụ huynh có thể giúp thúc đẩy nâng cao khả năng tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của học 
sinh bằng cách: 
  

● Tham gia kể chuyện 
● Đọc truyện bằng tiếng mẹ đẻ và/hoặc sách song ngữ 
● So sánh và đối chiếu ngôn ngữ 
● Thảo luận và sử dụng từ ngữ tương đương 
● Đọc to cho và cùng học sinh 
● Đánh nhịp và hát 
● Đến thư viện công cộng địa phương 
● Tham gia cuộc trò chuyện có ý nghĩa 
● Đặt lịch thời gian làm bài tập về nhà cố định 
● Cho học sinh thực hành bằng từ điển và từ điển đồng nghĩa 
● Xem các chương trình truyền hình giáo dục trong khi tắt phụ đề 
● Khuyến khích ghi nhật ký và viết lách 
● Luôn bám sát và tham gia các sự kiện văn hóa và giáo dục tổ chức ở trường và trong cộng đồng 

  
 
 
DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở TRƯỜNG 
Nhân viên xã hội trường học đóng vai trò là người liên lạc giữa gia đình, trường học và cộng đồng bằng cách 
cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho học sinh để nâng cao sức khỏe và cải thiện kết quả học tập. Nhân viên xã hội 
trường học giúp giảm bớt rào cản cho học sinh và gia đình bằng cách kết nối họ với các dịch vụ và chương trình 
trong cộng đồng. Các dịch vụ công tác xã hội của trường học bao gồm hỗ trợ đi học, can thiệp sức khỏe tâm 



 

 

thần, hỗ trợ khủng hoảng và đánh giá hành vi. Vui lòng liên hệ với văn phòng trường học của con quý vị để tiếp 
cận các dịch vụ công tác xã hội.  
 
DỊCH VỤ TÂM LÝ Ở TRƯỜNG 
Các chuyên gia tâm lý trường học hợp tác với gia đình, giáo viên, lãnh đạo trường học và các chuyên gia khác 
nhằm xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và hỗ trợ, tăng cường kết nối giữa gia đình, trường 
học và cộng đồng. Các chuyên gia tâm lý trường học giúp hiểu rõ và giải quyết các vấn đề ngắn hạn và dài hạn 
có thể ảnh hưởng đến thành công chung của học sinh. Các dịch vụ trực tiếp bao gồm can thiệp sức khỏe tâm 
thần, hỗ trợ khủng hoảng, đánh giá các mối lo ngại về học tập và hành vi, lập kế hoạch can thiệp về nhu cầu học 
tập và hành vi. Vui lòng liên hệ với văn phòng trường học của con quý vị để tiếp cận các dịch vụ tâm lý.  
 
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VÀ CÂU LẠC BỘ Ở TRƯỜNG 
Học sinh có các sở thích đặc biệt có thể tham gia câu lạc bộ điền kinh và các câu lạc bộ chuyên môn bao gồm, 
nhưng không giới hạn câu lạc bộ toán, máy tính, ngoại ngữ, kinh doanh, khoa học, nghệ thuật, kịch, tranh luận 
hoặc robot. Vui lòng truy cập trang web của trường để xem danh sách đầy đủ các cơ hội tham gia câu lạc bộ 
trong khuôn viên trường. 
 
DỊCH VỤ SAU GIỜ HỌC/ĐỘ TUỔI ĐẾN TRƯỜNG 
Thời gian sau giờ học giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành, tương tác với bạn bè, hoạt động dưới sự chăm 
sóc và giám sát của các cố vấn hỗ trợ, xây dựng các bài học kinh nghiệm trong ngày học, v.v. Khoảng 17.000 
học sinh tiểu học và trung học cơ sở tham gia các chương trình trước và sau giờ học tại các trường OCPS. Các 
hoạt động hàng ngày bao gồm thời gian làm bài tập về nhà, chơi tự do có giám sát, các trò chơi có tổ chức, nghệ 
thuật, kịch, thủ công, âm nhạc và nhiều cơ hội phong phú khác để củng cố thành tích của học sinh. 
  
126 trường tiểu học cung cấp các chương trình trước và sau giờ học. Trẻ em ở lại trường, ghi danh vào một 
chương trình an toàn, thuận tiện và giá cả hợp lý. Nhiều trường cũng cung cấp các chương trình học hè cả ngày. 
Để đáp ứng nhu cầu của từng cộng đồng trường học, hiệu trưởng trường tiểu học có thể chọn Chương trình 
Hoạt động Sau giờ học OCPS hoặc một chương trình do nhà cung cấp bên ngoài được phê duyệt điều hành. 
Các chương trình này có giám sát và cung cấp một loạt các hoạt động phong phú cho trẻ từ độ tuổi mẫu giáo 
đến lớp năm. Người sử dụng dịch vụ hỗ trợ đóng phí cho tất cả chương trình tiểu học này. 
  
39 trường trung học cơ sở cung cấp các chương trình trong năm học và nhiều hoạt động trong mùa hè.  Các 
chương trình trung học cơ sở (Afterschool Zone và Afterschool All Stars) được tài trợ thông qua sự hợp tác giữa 
khu học chánh, Chính quyền Quận Orange (Ủy ban Công dân Trẻ em) và Thành phố Orlando. 
  
Vui lòng liên hệ trường của con quý vị hoặc gọi tới Dịch vụ Độ tuổi Đến trường theo số 407.317.3383 để biết 
thêm thông tin. 
  
 
 
CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THÀNH CÔNG THAY THẾ 
Chương trình Giáo dục Thay thế nhằm cung cấp một môi trường giáo dục riêng biệt.  Việc cung cấp các dịch 
vụ này đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân của một nhóm người học đa dạng trong một môi trường phi truyền 
thống.  Giáo dục thay thế cung cấp cho học sinh và phụ huynh một lựa chọn thay thế, tận dụng chuyên môn 
chất lượng cao sẵn có và thúc đẩy các mối quan hệ tôn trọng, chu đáo và tôn trọng các giá trị của học sinh. 
 
  TRUNG TÂM GIÁO DỤC UNIVERAL, School-to-Work 

Hệ thống Trường Công lập Quận Orange, School-to-Work đã hợp tác với Universal Orlando trong hơn 
15 năm để cung cấp một môi trường thay thế cho trường trung học truyền thống. Trung tâm Giáo dục 
Universal (UEC) là một chương trình School-to-Work (Từ Trường học đến Nơi làm việc) nằm trong 
khuôn viên của Universal Orlando. UEC cung cấp:   

● Môi trường học tập nhỏ hơn với chương trình giảng dạy cá nhân hóa 
● Lịch học hàng ngày được phân chia giữa học tập và công việc 
● Kỹ năng sẵn sàng cho công việc và kinh nghiệm làm việc thực tế 



 

 

● Học hè và đạt một tín chỉ bổ sung để tốt nghiệp (một nửa tín chỉ học tập và một nửa tín chỉ tự 
chọn) 

● Kết nối trường học-cộng đồng-doanh nghiệp 
● Học sinh theo dõi Tiến bộ trong Lớp học Chính dựa trên yêu cầu tốt nghiệp cho cá nhân  
● Lớp học do các giáo viên Trường Công lập Quận Orange đứng lớp 
● Cơ hội Học bổng - Cầu nối Thành công Cao đẳng Valencia 
● Bằng tốt nghiệp của học sinh trung học ghi tên trường học của các em 
● Tham gia các sự kiện của trường, ví dụ Vũ hội, Dạ tiệc và Lễ tốt nghiệp 
● Dịch vụ đưa đón bằng xe buýt của trường OCPS 

  
Trình độ 

● 16 tuổi trở lên 
● GPA đủ điều kiện 
● Mong muốn làm việc và học hỏi kinh nghiệm làm việc có giá trị 
● Mong muốn thành công trong môi trường học tập phi truyền thống 
● Cam kết làm việc 3 giờ mỗi ngày, Thứ Hai - Thứ Sáu, tối thiểu 15 giờ một tuần 
● Không giới thiệu chuyên ngành chính 

  
Học sinh quan tâm có thể gặp Cố vấn Định hướng tại trường hoặc liên hệ Nhân viên Tuyển sinh 
School-to-Work theo số (407) 318-3150 số máy lẻ 6382231 hoặc SchooltoWork@ocps.net. 
 
Học viện Thanh thiếu niên Simon, School-to-Work 
Học viện Thanh thiếu niên Simon có sự khác biệt là thỏa thuận hợp tác giữa OCPS và Quỹ Thanh thiếu 
niên Simon (SYF). Sứ mệnh của SYF là giúp các học sinh "đang chịu rủi ro" nhận bằng tốt nghiệp trung 
học và trao học bổng cho thanh thiếu niên tại Cộng đồng Simon Mall trên toàn quốc.  Học viện Thanh 
thiếu niên Simon là một sáng kiến School-to-Work, được đặt tại Outlet Marketplace và cung cấp cho 
học sinh những dịch vụ sau đây: 
  

● Môi trường học tập nhỏ hơn với hướng dẫn cá nhân hóa 
● Lịch học hàng ngày được phân chia giữa học tập và công việc 
● Kỹ năng sẵn sàng cho công việc và kinh nghiệm làm việc thực tế 
● Chương trình học hè với một tín chỉ học tập bổ sung để tốt nghiệp 
● Kết nối trường học-cộng đồng-doanh nghiệp 
● Học sinh theo dõi Tiến bộ trong Lớp học Chính dựa trên yêu cầu tốt nghiệp cho cá nhân  
● Lớp học do các giáo viên Trường Công lập Quận Orange đứng lớp 
● Cơ hội Học bổng - Cầu nối Thành công Cao đẳng Valencia 
● Bằng tốt nghiệp của học sinh trung học ghi tên trường học của các em 
● Tham gia các sự kiện của trường, ví dụ Vũ hội, Dạ tiệc và Lễ tốt nghiệp 
● Dịch vụ đưa đón bằng xe buýt của trường OCPS 

 
 Trình độ 

● 16 tuổi trở lên 
● GPA đủ điều kiện 
● Mong muốn làm việc và học hỏi kinh nghiệm làm việc có giá trị 
● Mong muốn thành công trong môi trường học tập phi truyền thống 
● Cam kết làm việc 3 giờ mỗi ngày, Thứ Hai - Chủ Nhật, tối thiểu 15 giờ một tuần tại nơi làm việc 

trong Quận Orange 
● Không giới thiệu chuyên ngành chính 

  
Học sinh quan tâm có thể gặp Cố vấn Định hướng tại trường hoặc liên hệ Nhân viên Tuyển sinh 
School-to-Work theo số 407-318-3150 số máy lẻ 6382231 hoặc SchooltoWork@ocps.net 
  
Project COMPASS 



 

 

Chương trình Trường học Thay thế Project Compass là hợp phần giáo dục trong khuôn khổ hợp tác 
giữa Hệ thống Trường Công lập Quận Orange (OCPS) và Goodwill Industries.  
  
Chương trình trường học Project Compass hỗ trợ cho các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 
thông từ 11-19 tuổi. Môi trường học đường khác với môi trường giáo dục truyền thống chú trọng đến 
quy mô lớp học nhỏ hơn.  Project Compass tạo cơ hội học tập và việc làm tiềm năng cho học sinh, 
đồng thời phát triển kỹ năng sống và học tập để lấy bằng tốt nghiệp trung học. 
  
Đặc điểm của Chương trình: 

● Chương trình giảng dạy bậc trung học cơ sở/trung học phổ thông để chuẩn bị cho học sinh tốt 
nghiệp 

● Môi trường học tập nhỏ hơn với hướng dẫn cá nhân hóa 
● Học sinh theo dõi Tiến bộ trong Lớp học Chính dựa trên yêu cầu tốt nghiệp cho cá nhân  
● Lớp học do các giáo viên Trường Công lập Quận Orange đứng lớp 
● Cơ hội Học bổng - Cầu nối Thành công Cao đẳng Valencia 
● Bằng tốt nghiệp của học sinh trung học ghi tên trường học của các em 
● Tham gia các sự kiện của trường, ví dụ Vũ hội, Dạ tiệc và Lễ tốt nghiệp 
● Chứng chỉ Nghề cho ngành Khách sạn (là một phần trong hợp phần school-to-work) 
● Dịch vụ đưa đón bằng xe buýt của trường OCPS 

  
Vui lòng liên hệ dự án Project Compass tại Goodwill Industries theo số 407.235.1500 số máy lẻ 475. 
hoặc 407.745.5475 để biết thêm thông tin. 
  

Chương trình Phụ huynh Tuổi dậy thì 
BETA 
Chương trình Trường học Thay thế BETA là hợp phần giáo dục trong khuôn khổ hợp tác giữa Hệ thống 
Trường Công lập Quận Orange (OCPS) và UCP of Central Florida, Inc. 
  
BETA cho phép một thiếu niên đang mang thai hoặc một người mẹ trẻ tuổi trong khu học chánh OCPS 
được ghi danh theo học và phục vụ khoảng 60 học sinh (độ tuổi 11-19).  Môi trường học đường khác 
với môi trường giáo dục truyền thống chú trọng đến quy mô lớp học nhỏ hơn.  BETA tạo cơ hội học tập 
và việc làm tiềm năng cho nữ sinh đang mang thai và làm mẹ, đồng thời phát triển kỹ năng sống và 
học tập để lấy bằng tốt nghiệp trung học. 
  
Đặc điểm của Chương trình: 

● Chương trình giảng dạy bậc trung học cơ sở/trung học phổ thông để chuẩn bị cho học sinh tốt 
nghiệp  

● Môi trường học tập nhỏ hơn với hướng dẫn cá nhân hóa 
● Học sinh theo dõi Tiến bộ trong Lớp học Chính dựa trên yêu cầu tốt nghiệp cho cá nhân 
● Lớp học do các giáo viên Trường Công lập Quận Orange đứng lớp 
● Cơ hội Học bổng - Cầu nối Thành công Cao đẳng Valencia 
● Bằng tốt nghiệp của học sinh trung học ghi tên trường học của các em 
● Tham gia các sự kiện của trường, ví dụ Vũ hội, Dạ tiệc và Lễ tốt nghiệp 
● Các môn tự chọn như kỹ năng làm cha mẹ, tranh luận và báo chí, chứng nhận nghề Giáo dục 

Mầm non (là một phần trong học phần school-to-work) 
●      Chăm sóc trẻ (tại tòa nhà) 
●      Dịch vụ đưa đón bằng xe buýt của trường OCPS cho học sinh và em bé 
  
Vui lòng liên hệ BETA theo số 407.374.2630 để biết thêm thông tin. 
  

Các cơ sở Ký hợp đồng 
Trung tâm PACE dành cho Trẻ em gái 
Trong hơn 28 năm, PACE là tổ chức hàng đầu cung cấp các lựa chọn thay thế tự nguyện, phù hợp với 
giới tính cho giáo dục cho trẻ em gái. PACE hỗ trợ cho trẻ em gái từ 11 đến 17 tuổi. Mô hình PACE 



 

 

cung cấp giáo dục quanh năm, toàn diện và rõ ràng, các dịch vụ xã hội, quản lý trường hợp, tư vấn, 
điều trị chữa bệnh và chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp. 

● Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp 
● Hướng dẫn Cá nhân hóa 
● Hỗ trợ sau khi Hoàn thành Chương trình 
● Cố vấn Học tập 
● Khôi phục Tín chỉ 
● Học tập Dịch vụ 

  
Vui lòng liên hệ PACE theo số 407.992.0456 hoặc trực tuyến tại địa chỉ www.pacecenter.org để biết 
thêm thông tin. 
  
AMIkids Orlando 
AMIkids Orlando là một chương trình điều trị ban ngày với một hợp phần chăm sóc sau, hỗ trợ cho các 
thiếu niên nam và nữ từ 14-18 tuổi theo giới thiệu của Sở Tư pháp Vị thành niên Florida hoặc Hệ thống 
Trường học Quận Orange.  Chương trình hoạt động vào ban ngày và các thanh thiếu niên trở về nhà 
vào buổi tối.  Cùng với sự hỗ trợ của các gia đình, AMIkids cung cấp các dịch vụ toàn diện cho thanh 
thiếu niên thông qua AMIkids Personal Growth Model©. 
  
Mô hình AMIkids Personal Growth Model là một can thiệp với trọng tâm của tất cả các chương trình là 
dựa trên bằng chứng và nghiên cứu.  Đó là một biện pháp nhất quán, trong đó kết hợp các hoạt động 
giáo dục, điều trị và sửa đổi hành vi, cung cấp các dịch vụ toàn diện cho mỗi thiếu niên, giúp các em 
phát triển cá nhân và chuẩn bị cho tương lai. 
  
Điều gì khiến chúng tôi trở nên khác biệt?  Văn hóa của chúng tôi là trung tâm của Mô hình AMIkids 
Personal Growth Model, là nền tảng cho mọi dịch vụ chúng tôi cung cấp cho trẻ em.  Chúng tôi cung 
cấp cho thanh thiếu niên một môi trường dựa trên các giá trị.  Học sinh nhận được định hướng quan 
trọng thông qua hoạt động mô hình hóa vai trò và thể hiện cho trẻ thấy hành vi có trách nhiệm mỗi 
ngày và trong mọi tình huống.  Điều khác biệt ở chúng tôi chính là môi trường gia đình này.  Văn hóa 
của chúng tôi là mối liên kết giữa khả năng của trẻ và lựa chọn của trẻ. 
  
Vui lòng liên hệ AMIkids Orlando theo số 407.886.5405 để biết thêm thông tin. 
  
Lựa chọn thay thế cho Đình chỉ học tập 
Mọi phụ huynh đều có hy vọng và ước mơ cao đối với con cái khi các em đến trường. Ở OCPS, học 
sinh được chăm sóc bởi những người trưởng thành vô cùng chu đáo trong việc hướng dẫn các em 
nhằm mục tiêu giúp mỗi đứa trẻ thành công và đạt được ước mơ. Tuy nhiên, đôi khi trẻ có thể có 
hành vi không phù hợp, dẫn đến việc trẻ phải tạm thời nghỉ học, được gọi là đình chỉ học tập. OCPS 
có một chương trình hỗ trợ học sinh bị đình chỉ học tập để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có cơ hội 
học hỏi mỗi ngày. Phụ huynh có con bị đình chỉ học tập vui lòng liên hệ với một trong những cơ sở giáo 
dục thay thế cho đình chỉ học tập sau đây. Những cơ sở này có một nhóm nhân viên sẽ theo dõi trẻ, 
các em được tiếp cận với hoạt động giáo dục của họ, được đào tạo kỹ năng sống và xã hội, được 
cung cấp bữa sáng và bữa trưa, được đối xử một cách tôn trọng. Do các lựa chọn thay thế cho đình 
chỉ học tập được đặt tại nhiều nơi trên khắp Quận Orange, phụ huynh có thể chọn địa điểm gần nhà, 
gần nơi làm việc, v.v. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập suspension.ocps.net hoặc liên hệ một 
trong các trung tâm sau đây: 
 
Cơ sở A2S - OCPS 
Trung tâm Cộng đồng Bithlo 
18501 Washington Avenue 
Orlando, FL  32820 
407.254.1939 
  
Trung tâm James R. Smith 
1723 Bruton Blvd. 
Orlando, FL  32805 



 

 

407.246.4437 
  
  
Các Cơ sở Dựa trên đức tin – Các đối tác của OCPS 
Keeping Up! 
109 Washington Ave. 
Orlando, FL 32810 
407.660.1288 
  
Fresh Start 
8001 Silver Star Rd. 
Orlando, FL 32818 
407.522.6511 
  
ALPS – Dịch vụ Xếp lớp Học tập Thay thế 
989 W. Kennedy Blvd., Suite 204 
Orlando, FL  32810 
321.263.0668 
 
Trường Trung học Acceleration phía Đông và Acceleration phía Tây 
Mục đích chính của các trường Acceleration là hỗ trợ cho học sinh hôm nay để có một tương lai tươi 
sáng vào ngày mai thông qua việc học tập tăng tốc. Các trường này cung cấp và mô hình hóa một 
chương trình giáo dục nghiêm ngặt trong một môi trường học tập khuyến khích với mức độ cam kết cá 
nhân cao từ cả học sinh và nhân viên trường học. Nhân viên Trường Trung học Acceleration phía Đông 
và Acceleration phía Tây tin rằng mỗi học sinh có đủ can đảm để vượt qua mọi trở ngại, có đủ năng 
lượng để vượt trội hơn mong đợi, có quyết tâm thực hiện và trở thành phiên bản tốt nhất của chính 
mình. Trường Trung học Acceleration phía Đông và Acceleration phía Tây cung cấp một chương trình 
giảng dạy bậc trung học phổ thông trong môi trường học tập nhỏ tập trung vào sự nghiệp và chuẩn bị 
sẵn sàng để học đại học, nhằm đảm bảo học sinh có nhiều lộ trình ngoài mục tiêu là bằng tốt nghiệp 
trung học. Điều kiện ghi danh dựa trên vị trí địa lý nơi cư trú của học sinh. Học sinh hiện đang sinh 
sống ở khu vực phía đông Xa lộ Liên tiểu bang 4 vui lòng liên hệ Trường Trung học Acceleration phía 
Đông. Học sinh hiện đang sinh sống ở khu vực phía tây Xa lộ Liên tiểu bang 4 vui lòng liên hệ Trường 
Trung học Acceleration phía Tây. Có dịch vụ đưa đón bằng xe buýt của OCPS cho học sinh theo học 
cả hai cơ sở của trường trung học Acceleration. 
  
 Trường Trung học Cơ sở Acceleration phía Tây 
Trường Trung học cơ sở Acceleration phía Tây cung cấp một chương trình trung học cơ sở cấp tốc cho 
phép học sinh hoàn thành lớp 7 và lớp 8 chỉ trong một năm.  Chương trình này dành cho học sinh quá 
tuổi đã được xét lên lớp 7.  Trong lịch học khối của trường, học sinh chỉ học các lớp học chính của lớp 
7 trong học kỳ mùa thu và các lớp học chính của lớp 8 trong học kỳ mùa xuân.  Nếu các em vượt qua 
tất cả tám lớp học chính này thì có thể hoàn thành hai năm cuối của bậc trung học cơ sở chỉ trong một 
năm. 
  
Liên hệ Trường Acceleration phía Đông theo số 407.992.0917, hoặc Trường Acceleration phía Tây theo 
số 407.521.2358. 

  
Chương trình Dạy nghề và Kỹ thuật ở Trường Trung học 
Mỗi trường trung học thuộc OCPS đều có các khóa đào tạo nghề và kỹ thuật nhằm giúp học sinh học các kỹ 
năng liên quan đến nghề nghiệp, nhận được chứng chỉ ngành nghề và giành tín chỉ tích lũy cho bậc đại học - 
đều từ trường trung học của chính các em và tại Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật có cơ sở tại Quận Orange. Các 
khóa Đào tạo Nghề và Kỹ thuật trang bị cho học sinh kiến thức về ngành nghề mà các em quan tâm thông qua 
chương trình giảng dạy dựa trên ngành cụ thể, giáo viên chất lượng cao và trang thiết bị hiện đại được sử 
dụng trong ngành nghề tương ứng. Có nhiều lĩnh vực nghề nghiệp cho học sinh tìm hiểu trong các trường trung 
học thuộc OCPS bao gồm Trò chơi & Mô phỏng, Thiết kế Đa phương tiện, Xây dựng, Sản xuất, Y tế, Ô tô và 
nhiều lĩnh vực khác. Hãy đến gặp Chuyên gia Định hướng Nghề nghiệp ở trường trung học của các em để tìm 
hiểu thêm thông tin. 

  



 

 

Ghi danh Kép tại Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange 
Chương trình ghi danh kép (được cung cấp thông qua Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange) cho 
phép học sinh theo học chuyên ngành đã chọn bằng cách ghi danh vào các lớp học tại đại học, cao 
đẳng kỹ thuật nhưng vẫn theo học tại trường trung học của các em. Với các chương trình tiên tiến trong 
nhiều lĩnh vực nghề nghiệp đang phát triển, mỗi học sinh đang tiến rất gần trên con đường tìm kiếm 
niềm đam mê trong cuộc sống và gặt hái những kinh nghiệm giá trị liên quan đến công việc trước khi 
tốt nghiệp trung học.  Các chương trình ghi danh kép có thể được cung cấp ngay tại trường trung học 
hoặc có thể yêu cầu học sinh học nửa ngày tại khuôn viên trường Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận 
Orange. Học sinh không cần đóng học phí khi tham gia các khóa học ghi danh kép. 
  
Chương trình Học nghề dành cho Thanh niên 
Các chương trình học nghề dành cho thanh niên trong Học viện Công nghệ Xây dựng là các chương 
trình kéo dài hai năm. Đây là cách tuyệt vời để tìm hiểu công việc trong ngành xây dựng. Các khóa đào 
tạo thực hành chuyên sâu này cung cấp thông tin tổng quan về nhiều ngành nghề khác nhau (thợ xây, 
mộc, HVAC, điện, hệ thống ống nước) và kiến thức liên quan để nêu rõ những yêu cầu về trình độ và 
kỹ năng cần thiết cho mỗi ngành nghề. Tư vấn về nghề nghiệp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
thành công ở trường học và trong lực lượng lao động cũng là những lợi ích trong chương trình. Thanh 
niên học nghề cũng có cơ hội phỏng vấn với một trong 50 nhà thầu trong ngành để có kinh nghiệm 
đào tạo tại chỗ vào mùa hè. 
  
Liên hệ Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange theo số 407.841.TECH, hoặc truy cập 
www.orangetechcollege.net. 

 
Đánh giá 
Được cung cấp cho học sinh của Trường Công lập Quận Orange 
  
Bài thi Chuẩn hóa 
Đa số học sinh phải tham dự các bài thi chuẩn hóa theo cách tiêu chuẩn: hướng dẫn giống nhau, điều kiện thi 
giống nhau, thời gian thi giống nhau. Phụ huynh sẽ nhận được thông tin về bất kỳ bài thi chuẩn hóa nào mà con 
quý vị tham dự. 
  

Chương trình Thi Đại học Mỹ (ACT) 
www.actstudent.org 
ACT là kỳ thi tuyển sinh vào đại học quốc gia bao gồm các bài thi tiếng Anh, toán, đọc và khoa học. 
ACT bao gồm 215 câu hỏi trắc nghiệm và mất khoảng 3 giờ 30 phút để hoàn thành. Tất cả các trường 
cao đẳng và đại học bốn năm ở Mỹ đều chấp nhận kết quả bài thi này. 
  
Chương trình Xếp lớp Nâng cao (AP) 
www.apcentral.collegeboard.com/home 
Các bài thi Xếp lớp Nâng cao (AP) được thiết kế để đánh giá trình độ của học sinh trong gần 40 khóa 
học được giảng dạy ở hầu hết các trường cao đẳng và đại học. Điểm số cao có thể giúp học sinh tích 
lũy được tín chỉ và được xếp lớp nâng cao ở trường đại học, nhờ đó các em tiết kiệm được tiền hoặc 
có thể theo học các lớp định hướng chuyên sâu hơn trong thời gian ở trường. 
  
Đánh giá Thay thế theo Tiêu chuẩn của Bang Florida (FSAA) 
www.fldoe.org/asp/altassessment.asp 
Đánh giá Thay thế theo Tiêu chuẩn của Bang Florida được thiết kế cho các học sinh không phù hợp để 
tham gia các bài thi đánh giá chung toàn quốc, mặc dù có sắp xếp các biện pháp điều chỉnh thích nghi. 
FSAA đánh giá trình độ dựa trên Điểm Tiếp cận. Điểm Tiếp cận là kỳ vọng về học tập được thiết kế 
riêng cho học sinh bị khuyết tật nhận thức đáng kể. 
 
ACCESS cho Người học Tiếng Anh (ELLs) 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/fl-alternate-assessment.stml 



 

 

ACCESS cho ELL đánh giá mức độ tiếp thu ngôn ngữ tiếng Anh của các học sinh nói tiếng Anh như 
ngôn ngữ thứ hai. Học sinh ELL từ mẫu giáo cho đến lớp 12 tham gia bài thi này mỗi năm một lần. Bài 
thi này sử dụng ba bậc để đánh giá tối đa mức độ chính xác và tính hợp lệ của kết quả. Bài thi 
ACCESS thay thế cho ELL cũng được tổ chức hàng năm cho học sinh ELL từ lớp 1 đến lớp 12 có 
khuyết tật đáng kể về mặt nhận thức, dẫn tới không thể tham gia bài thi ACCESS cho ELL. 
  
Đánh giá Cuối khóa (EOC) Florida 
www.fcat.fldoe.org/eoc/ 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/end-of-course-eoc-
assessments/ 
Các đánh giá EOC của Florida là các bài thi dựa trên máy tính, tham chiếu đến các tiêu chí để đánh 
giá theo Tiêu chuẩn Next Generation Sunshine của Tiểu bang hoặc Tiêu chuẩn Florida cho các khóa 
học cụ thể như đề cập trong các mô tả khóa học. Các đánh giá EOC của Florida hiện đang được tổ 
chức cho các môn Đại số I, Hình học, Sinh học, Lịch sử Hoa Kỳ và Giáo dục công dân. 
  
Đánh giá theo Tiêu chuẩn của Bang Florida (FSA) 
Đánh giá theo Tiêu chuẩn của Bang Florida (FSA) mới thay thế cho FCAT 2.0 từ năm học 2014-15. Học 
sinh nhận được đánh giá này cho môn Tiếng Anh/Ngữ văn (ELA) từ lớp 3 đến lớp 11, Toán từ lớp 3 
đến lớp 8, Đại số I và Hình học. 
  
Sàng lọc Mức độ sẵn sàng để vào Mẫu giáo của Bang Florida (FLKRS) 
www.floridaearlylearning.com/providers/provider_resources/florida_kindergarten_readiness_scre
ener.aspx 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/flkrs/ 
Đánh giá FLKRS thu thập thông tin về sự phát triển toàn diện của trẻ và phân tích mức độ sẵn sàng đi 
học mẫu giáo của từng học sinh dựa trên Tiêu chuẩn Phát triển và Học tập sớm của Florida dành cho 
trẻ 4 tuổi. Đánh giá này cũng được sử dụng để tính Tỷ lệ Sẵn sàng cho Mẫu giáo của Nhà cung cấp 
VPK, đánh giá mức độ nhà cung cấp VPK chuẩn bị cho trẻ 4 tuổi sẵn sàng đi học mẫu giáo dựa trên 
các tiêu chuẩn. 
  
Bài thi Mức độ sẵn sàng cho Giáo dục Sau trung học (PERT) 
www.fldoe.org/fcs/pert.asp 
Bài thi Mức độ sẵn sàng cho Giáo dục Sau trung học (PERT) là bài thi xếp lớp chung tùy chỉnh của 
Bang Florida. Mục đích của PERT là xếp lớp chính xác dựa trên các kỹ năng và khả năng của học sinh. 
PERT được liên kết với Các năng lực Sẵn sàng Sau trung học mà các giáo viên của Florida xác định là 
cần thiết để thành công trong các khóa học đại cương tính theo tín chỉ của bậc đại học. Hệ thống 
đánh giá PERT bao gồm các bài thi xếp lớp và các bài kiểm tra chẩn đoán trong môn toán, đọc và viết. 
Đánh giá này cũng sẽ được sử dụng làm điểm so sánh trong môn Đại số I cho những học sinh chưa 
đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp EOC cho môn Đại số I cho những học sinh chuẩn bị vào lớp 9 vào hoặc 
trước tháng 8 năm 2018. 
  
Bài thi SAT Sơ bộ (PSAT) 
www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html 
Bài thi SAT Sơ bộ (PSAT) là bài đánh giá chuẩn hóa để thực hành cho bài thi SAT. Bài thi này có khả 
năng xác định điều kiện ghi danh vào các chương trình Học bổng Danh dự Quốc gia và để được tiếp 
cận các công cụ lập kế hoạch cho đại học và nghề nghiệp. PSAT đánh giá các kỹ năng đọc hiểu, toán, 
kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng viết. Những kết quả này có thể được liên kết với Học viện Khan 
Academy (www.khanacademy.org/sat) học viện này cung cấp các bài giảng trực tuyến tùy chỉnh để 
tăng khả năng làm bài thi SAT của học sinh. 
  
SAT 
www.sat.collegeboard.org/home 



 

 

SAT được thiết kế để đánh giá mức độ sẵn sàng về mặt học thuật để vào đại học. Bài thi này đánh 
giá các kỹ năng đọc, viết và toán học; kết quả bài thi được chấp nhận bởi tất cả các trường cao đẳng 
và đại học ở Hoa Kỳ. Việc đánh giá bao gồm 10 phần và mất tổng cộng 3 giờ 45 phút để hoàn thành. 
  
Bài thi GED 
Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange là địa điểm thi GED® chính thức duy nhất ở Quận Orange. 
Chúng tôi tự hào giúp đỡ các cá nhân đạt được mục tiêu thông qua việc hoàn thành bài thi GED®. 
  
Có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, phiên bản thi GED® sử dụng bút chì và giấy đã được thay thế bằng bài 
thi trên máy tính và điểm số cho bài thi GED® chỉ hoàn thành một phần sẽ bị hủy bỏ. Những học sinh 
đã tham gia, nhưng chưa đạt cả năm phần của phiên bản trước, hạn cuối là cuối năm 2013 để thi lại, 
hoặc tham gia bài thi GED® 2014 mới để nhận chứng chỉ trung học.. Các cá nhân hoàn thành thành 
công bài thi GED® sẽ được trao Bằng tốt nghiệp Trung học của Bang Florida. 
  
Học sinh vị thành niên (từ 16 đến 17 tuổi) phải nói chuyện với cố vấn định hướng ở trường trung học 
trước khi rời khỏi trường để tham gia khóa học GED®. Thí sinh vị thành niên phải sử dụng hết tất cả 
các phương tiện thay thế để đảm bảo đi đúng hướng và có một tình huống đặc biệt sẽ khiến các em 
không thể tiếp tục học trung học chính quy. Việc dự thi khi chưa đủ tuổi thành niên sẽ được thực hiện 
theo chính sách của Hội đồng Trường học Quận Orange và Sở Giáo dục. Ở bang Florida, thí sinh dự 
thi GED® phải từ 18 tuổi trở lên trừ khi đã được cấp tư cách dự thi dưới tuổi GED®. Có thể xin tư cách 
dự thi dưới tuổi trong khi đăng ký tại địa chỉ  www.ged.com. 
  
Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật Quận Orange cũng tổ chức các khóa học Chuẩn bị cho Bài thi GED®, bao 
gồm chương trình giảng dạy và khóa học trong bốn môn thi: lý luận ngữ văn, toán học, khoa học và 
nghiên cứu xã hội. Các lớp học toàn thời gian hoặc bán thời gian này được tổ chức vào ban ngày hoặc 
buổi tối tại các địa điểm trên khắp Quận Orange. 

 
CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE CỦA OCPS 
Mục đích của Chính sách Sức khỏe của trường học địa phương là đảm bảo các trường tuân thủ tất cả quy 
định hiện hành về giáo dục thể chất và dinh dưỡng, đồng thời xây dựng và duy trì một môi trường học đường 
lành mạnh. Hội đồng Cố vấn Sức khỏe và Y tế Trường học (SHWAC) của Khu học chánh sẽ rà soát và đề 
xuất điều chỉnh chính sách cho Hội đồng OCPS hàng năm. Chính sách Sức khỏe bao gồm thông tin về thực 
phẩm lành mạnh trong khuôn viên trường học, thực phẩm được phép huy động, dự trữ, giáo dục thể chất và 
mỗi Nhóm Học Lành mạnh của trường.  
 
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/School%20Board/Policies/Board%20Approv
ed/IHAM%20Local%20School%20Wellness%20(11-13-18).pdf 
  

Bữa ăn Học đường 
Tất cả các trường đều cung cấp các bữa ăn tại trường như bữa sáng và bữa trưa. Bữa ăn tối được 
cung cấp miễn phí tại các trường học cho 50% trở lên các trẻ đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí 
hoặc giảm giá. Thông tin về giá bữa ăn, thực đơn và chế độ dinh dưỡng đặc biệt được cung cấp trong 
phần “Liên kết Nhanh” trên trang web Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng tại địa chỉ: 
https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services 
 
Đăng ký Bữa ăn Miễn phí hoặc Giảm giá 
Học sinh có thể đăng ký bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại: https://www.myschoolapps.com/ 
 
Học sinh trong các gia đình nhận trợ cấp liên bang như SNAP không cần điền đơn đăng ký. Các 
em này đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí. Các trường học ở các khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao ở 
Quận Orange cung cấp chương trình USDA được gọi là Chương trình Đủ điều kiện Cộng đồng hoặc 
CEP. Ở các trường này, tất cả học sinh được nhận bữa ăn miễn phí. Quý vị có thể xem danh sách các 
trường này theo địa chỉ: 
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/Food%20and%20Nutrition%20S
ervices/Parent/CEP%20&%20P2%2018-19.pdf 



 

 

 
Trả trước cho Bữa ăn Học đường 
Phụ huynh có thể mở một tài khoản cho con và thanh toán trước tiền ăn cho các em trên ứng dụng 
School Pay. Phụ huynh có thể thiết lập ứng dụng nhắc nhở khi tài khoản còn số dư thấp và/hoặc thiết 
lập các hạn chế cho việc mua hàng của học sinh. Quý vị có thể xem thông tin về thanh toán trực tuyến 
trước cho bữa ăn hoặc thông tin khác về bữa ăn tại địa chỉ: https://www.schoolpay.com/ 
 
Nợ xấu 
KHÔNG có học sinh nào bị từ chối phục vụ bữa ăn. Tiền ăn sẽ được tính vào tài khoản bữa ăn của 
học sinh nếu không còn số dư trong tài khoản.  Theo quy định của USDA, thủ quỹ sẽ không thảo luận 
về số dư tài khoản với học sinh.  Ứng dụng Connect Orange sẽ được sử dụng để liên hệ với phụ 
huynh khi số dư tài khoản của học sinh đạt mức 10 USD trở lên.  Quý vị có thể kiểm tra tài khoản của 
con theo địa chỉ SchoolPay.com.  Chúng tôi không tính phí kiểm tra tài khoản.  Khi tài khoản đạt hơn 20 
USD, quý vị sẽ nhận được email liên quan đến việc tài khoản sử dụng hết hạn mức thấu chi.  Khu học 
chánh sẽ gửi thư yêu cầu thanh toán qua đường bưu điện nếu không có địa chỉ email lưu trong hồ sơ.  
Học sinh không bao giờ bị từ chối bữa ăn trừ khi phụ huynh gửi văn bản nêu rõ con họ sẽ không ăn ở 
trường.   

 
THUỐC TẠI TRƯỜNG 
Vui lòng không để con mang theo thuốc đến trường. Hành động này có thể gây nguy hiểm cho con và bạn học 
của con. Nếu con quý vị cần sử dụng thuốc men khi đang ở trường, vui lòng liên hệ y tá hoặc trợ lý y tế của 
trường để điền vào đơn phù hợp. Nhân viên OCPS không được tiêm/cho uống thuốc đã quá hạn. Trong 
trường hợp thuốc của trẻ quá hạn, trường sẽ liên hệ phụ huynh hoặc người giám hộ đến nhận lại thuốc quá 
hạn. KHÔNG CHẤP THUẬN CÁC GIẤY GHI CHÚ ỦY QUYỀN CHO VIỆC TIÊM/CHO UỐNG THUỐC. 
  
ỐM ĐAU 
Không cho con đi học nếu trẻ bị phát ban, sốt, chảy nước mắt, nôn mửa hoặc tiêu chảy nặng, ho khan hoặc bất 
kỳ triệu chứng nào có thể là dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm. Học sinh có các triệu chứng trên sẽ được đưa 
về nhà. Bất kỳ cuộc gọi nào yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ đến đón trẻ do ốm đau đều nhằm đảm 
bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Do đó, trẻ cần được đón kịp thời. Nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng 
nào ở trên, vui lòng thông báo cho trường học rằng con bị ốm và xin giấy chẩn đoán của bác sĩ cho con quý vị 
vắng mặt. 
   
YÊU CẦU CHỦNG NGỪA 
Quá trình chủng ngừa và sổ chủng ngừa của học sinh phải chính xác và cập nhật để được theo học tại Quận 
Orange. Quá trình chủng ngừa được ghi lại trong mẫu Chứng nhận Chủng ngừa (DH 680) của Florida và quý vị 
có thể xin tại Sở Y tế Quận Orange hoặc văn phòng nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị. Tất cả học sinh lần 
đầu tiên đến học tại các trường công lập Quận Orange phải có hồ sơ kiểm tra thể chất do một bác sĩ có giấy 
phép hành nghề lập và ghi thông tin trong năm dương lịch vừa qua. 
  

  
Yêu cầu Chủng ngừa và Thể chất Khi đến trường cho năm học 2019-20 

Kiểm tra Thể chất trong vòng 1 năm trước khi đến trường 
Mẫu Chủng ngừa DH 680 Hợp lệ của bang Florida (Chấp nhận bất kỳ bản sao màu nào cho mẫu DH 680, 

không bắt buộc sử dụng mẫu màu xanh) 
  
CHƯƠNG TRÌNH MẪU GIÁO 
Liều DTaP 
Liều Polio 
Liều Viêm gan B 
Liều Virut cúm loại B (HIB)* 
Liều Liên hợp Phế cầu khuẩn (PCV) 
1 liều Sởi, Quai bị, Rubella (MMR) 
1 liều Varicella (Thủy đậu) 
*liều dùng phù hợp với độ tuổi 



 

 

**phải hoàn thành tất cả các liều trước khi vào mẫu giáo 
  
MẪU GIÁO đến LỚP 6 
Liều DTaP 
Liều Polio 
Liều Viêm gan B 
2 liều Sởi, Quai bị, Rubella (MMR) 
2 liều Varicella (Thủy đậu) 
  
LỚP 7 & 8 
Liều DTaP 
1 liều Uốn ván, Bạch hầu, Ho gà (Tdap) 
Liều Polio 
Liều Viêm gan B 
2 liều Sởi, Quai bị, Rubella (MMR) 
2 liều Varicella (Thủy đậu) 
  
LỚP 9 ĐẾN LỚP 12 
Liều DTaP 
1 liều Uốn ván, Bạch hầu, Ho gà (Tdap) 
Liều Polio 
Liều Viêm gan B 
2 liều Sởi, Quai bị, Rubella (MMR) 
1 liều Varicella (Thủy đậu) 
  
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Sở Y tế Florida trong Chương trình Y tế Trường học Quận Orange theo 
số 407-858-1438 hoặc Chương trình Chủng ngừa theo số 407-858-1444. 
 
Ghi danh cho Học sinh 

● Trẻ phải tròn 5 tuổi vào hoặc trước ngày 1/9 để vào mẫu giáo. 
● Trẻ phải tròn 6 tuổi vào hoặc trước ngày 1/9 và hoàn thành chương trình mẫu giáo để vào lớp 1. 
● Để biết con quý vị sẽ theo học trường nào, cùng với các hồ sơ cần thiết để ghi danh cho con, hãy gọi 

Dịch vụ Ghi danh cho Học sinh theo số 407.317.3233 hoặc truy cập trang web của Khu học chánh theo 
địa chỉ www.ocps.net. 

   
Đưa đón 
Hệ thống Trường Công lập Quận Orange quản lý hệ thống giao thông công cộng lớn nhất ở Trung Florida. 
Trong năm học 2018-2019, 908 xe buýt đã đưa đón khoảng 70.000 học sinh đi học hàng ngày. Định kỳ 
hàng năm, xe buýt trường OCPS đi gần 17,8 triệu dặm mỗi năm và hơn 100.000 dặm trên một ngày học 
trung bình 
  
Để biết thêm thông tin về các dịch vụ, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Đưa đón theo số 407.317.3800 hoặc truy 
cập phần Dịch vụ Đưa đón trên trang web của OCPS.  

  
 
 
SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG 
HỌC VIỆN PHỤ HUYNH OCPS 
Nghiên cứu cho thấy học sinh có thành tích tốt hơn khi phụ huynh tham gia hoạt động học tập của con. Để cung 
cấp một phương tiện hỗ trợ cho các gia đình và con cái họ. Học viện Phụ huynh OCPS là một chương trình giáo 
dục được thiết kế để nâng cao thành tích của học sinh nhờ có sự tham gia của cộng đồng và gia đình. Mục đích 
của chương trình là củng cố và tăng cường năng lực của các gia đình. 
  
 Nhiều hội thảo được tổ chức bởi các chuyên gia từ khu học chánh, nhân viên trường học và các đối tác cộng 
đồng. Phụ huynh sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ cho con cái và bản thân họ.  



 

 

  
Hoạt động tiếp xúc trực tiếp của học viện tập trung vào ba vấn đề chính: 

● Thành tích của Học sinh 
● Nuôi dạy và Ủng hộ con 
● Phát triển Cá nhân 

  
Lưu ý: 
Miễn phí cho mọi gia đình 
9:00 - 13:00 
Đăng ký kết thúc vào lúc 10:30 vào ngày diễn ra sự kiện. Khuyến nghị nên đăng ký trước.  
 
Chương trình cung cấp phòng đặc biệt cho con của các phụ huynh tham gia.  Con của các phụ huynh tham gia 
có cơ hội theo học tại Học viện Thanh thiếu niên. Học viện Thanh thiếu niên có lịch trình tương tự như lịch trình 
dành cho người lớn. Học viện Thanh thiếu niên dành cho học sinh từ 4-18 tuổi. Học sinh cần phải đăng ký và phụ 
huynh phải tham gia các phiên hội thảo cho người lớn. 
 
Ngày tổ chức sự kiện Học viện Phụ huynh OCPS năm học 2019-2020: 
 

Ngày 14/09/2019 
Lịch sử OCPS 
Trường Trung học Boone 
1000  E. Kaley Street 
Orlando, FL 32806 
  
Ngày 02/11/2019 
Giới thiệu:  
Gia đình Chúng ta 
Trường học của Chúng ta 
Cộng đồng của Chúng ta 
Trường Trung học Oak Ridge 
700 West Oak Ridge Road 
Orlando, FL 32809 
Tuần Gia đình: Hãy có mặt 
http://weekofthefamily.org/contests/familyessay/ 
 
 Ngày 25/01/2020 
Cùng nhau Hướng tới Ngày mai 
Trường Trung học Edgewater 
3100 Edgewater Drive 
Orlando, FL 32804 
Lưu ý Đặc biệt: Dành riêng cho Phụ huynh và Học sinh Trung học 
  
Ngày 28/03/2020 
Lễ chúc mừng Thành công 
Trường Trung học Ocoee 
1925 Ocoee Crown Point Parkway 
Ocoee, FL 34761 
  
Ngày 16/05/2020 
Nạp Năng lượng Tinh thần cho Mùa hè 
Trường Trung học Winter Park 
2100 Summerfield Road 
Winter Park, FL 32792 

 
Học viện Phụ huynh Ảo OCPS là phần mở rộng của Học viện Phụ huynh OCPS, nơi phụ huynh và học sinh có 
cơ hội tham gia phiên thảo luận trực tuyến từ 6 đến 7 giờ chiều. Nền tảng trực tuyến là một công cụ phong phú 
hỗ trợ phụ huynh và học sinh tiếp cận thông tin và tài nguyên giáo dục. Quý vị có thể truy cập sự kiện trực 



 

 

tuyến từ bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần có kết nối internet. Phụ huynh và học sinh có thể tham gia ngay tại nhà, 
các địa điểm cộng đồng hoặc trường học với vai trò là nơi tổ chức. Các bài thuyết trình do các chuyên gia của 
khu học chánh và cộng đồng thực hiện. 
  
Lưu ý: 
Miễn phí cho mọi gia đình 
Nền tảng Trực tuyến 
6 – 7 giờ chiều 
Phụ huynh sử dụng máy tính để xem các bài thuyết trình và người thuyết trình sẵn sàng trò chuyện trực tuyến và 
cá nhân hóa trải nghiệm. 
  
Sự kiện Học viện Ảo năm 2019-2020: 
 

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 
Công dân Số 
  
Thứ Năm, ngày 12/12/2019 
E.I. là gì? 
  
Thứ Năm, ngày 20/02/2020 
Cùng tìm hiểu về Công nghệ 
  
Thứ Năm, ngày 23/04/2020 
Hãy sẵn sàng 

 
Học viện Phụ huynh và Học viện Ảo OCPS kết nối phụ huynh với các nguồn lực quan trọng của khu học 
chánh, trường học và cộng đồng trong năm học một cách hiệu quả. Hai nguồn lực thiết yếu này mang đến cho 
phụ huynh, gia đình, học sinh, nhân viên và các thành viên cộng đồng cơ hội học hỏi và cùng nhau nỗ lực để 
nâng cao thành tích của học sinh. 
  
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ParentAcademy.ocps.net hoặc gọi tới Dịch vụ Sự Tham gia của 
Phụ huynh và Cộng đồng theo số 407.317.3300. 
  
HỘI THẢO PHỤ HUYNH VÀ SỰ KIỆN HỌC TẬP GIA ĐÌNH 
OCPS cung cấp các hội thảo và sự kiện học tập cho phụ huynh và gia đình về cách tham gia giáo dục con cái 
hiệu quả nhằm mục tiêu giúp tất cả học sinh đạt được trình độ học vấn cao nhất. Hoạt động này được thực hiện 
thông qua các sự kiện toàn khu học chánh như Học viện Phụ huynh OCPS và Học viện Phụ huynh Ảo OCPS, 
cũng như một loạt các dịch vụ của các trường học. Ngoài ra, nhiều trường học thuộc Tiêu mục I có các trung 
tâm nguồn lực phụ huynh và Dịch vụ Liên lạc Phụ huynh trong môi trường tiểu học và Dịch vụ Liên lạc Phụ 
huynh Trung học trong môi trường trung học để hỗ trợ thành tích của học sinh thông qua các chiến lược tương 
tác với phụ huynh.  Vui lòng gọi tới văn phòng trường học để biết thêm thông tin về các chương trình tại trường 
học của con quý vị. 
 
Hội đồng Cố vấn Trường học 
Mỗi trường công lập Quận Orange đều mời phụ huynh tham gia. Một trong những cách để phụ huynh có thể 
tham gia là thông qua Hội đồng Cố vấn Trường học (SAC). Hội đồng này là một nhóm bao gồm đại diện các 
bên liên quan nhằm giúp hiệu trưởng nhà trường xây dựng và đánh giá một kế hoạch cải thiện trường học. Mỗi 
trường phải có một SAC bao gồm đại diện cho cộng đồng, không phân biệt dân tộc, chủng tộc và kinh tế. 
Thành viên SAC được lựa chọn theo quy trình do trường và hội đồng trường học đề ra tuân theo các yêu cầu 
của bộ luật tiểu bang. Mỗi SAC bao gồm hiệu trưởng và đại diện giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục, phụ 
huynh, thành viên cộng đồng và học sinh. Các trường trung học và trung tâm kỹ thuật đều phải có học sinh là 
thành viên của SAC. Không bắt buộc phải có học sinh là thành viên SAC ở trường trung học cơ sở và tiểu học. 
Giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục, học sinh và phụ huynh được các nhóm tương ứng bầu vào SAC. Thành 
viên cộng đồng do hiệu trưởng chỉ định. 
  
Hội Giáo viên - Phụ huynh (PTA) 



 

 

Các trường cũng có các nhóm hỗ trợ phụ huynh-giáo viên toàn trường. Phần lớn các nhóm hỗ trợ này là Hội 
Giáo viên - Phụ huynh (PTA) và Hội Giáo viên - Phụ huynh - Học sinh (PTSA). PTA và PTSA của các trường 
học địa phương là một phần của Hội đồng PTA Quận Orange, cũng như PTA Florida và PTA Quốc gia. PTA 
cung cấp các dịch vụ giáo dục phụ huynh, đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho thành viên và lên tiếng thay cho tất cả 
trẻ em. PTA cũng theo đuổi các sáng kiến lập pháp được thông qua bởi các thành viên tại Quận Orange và 
được đặt tên là nhóm phụ huynh lựa chọn của Hệ thống Trường Công lập Quận Orange. 
  
Sự tham gia của Phụ huynh và Cộng đồng theo Tiêu mục I 
Các hoạt động theo Tiêu mục I tập trung mạnh vào việc tổ chức các hội thảo để hỗ trợ cho phụ huynh bởi vì họ 
chính là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất cho con mình. Hội đồng Cố vấn Khu học chánh có Phụ huynh 
tham gia của OCPS (PEDAC) đóng vai trò là tiếng nói chung của phụ huynh và gia đình theo Tiêu mục I trên 
toàn Hệ thống Trường Công lập Quận Orange.  PEDAC họp bốn lần mỗi năm và tập trung vào phát triển mối 
quan hệ đối tác giữa phụ huynh và gia đình, giáo viên, lãnh đạo trường học và lãnh đạo cộng đồng, xây dựng 
và đánh giá Chính sách và Kế hoạch Tham gia của Phụ huynh và Gia đình OCPS theo Tiêu mục I và Đăng ký 
Tiêu mục I. 
  
Quỹ vì Hệ thống Trường Công lập Quận Orange 
Quỹ vì Hệ thống Trường Công lập Quận Orange được thành lập năm 1987 bởi lãnh đạo doanh nghiệp và cộng 
đồng địa phương, là tổ chức hỗ trợ trực tiếp được chỉ định duy nhất của Hệ thống Trường Công lập Quận 
Orange. Như vậy, đây là một tổ chức phi lợi nhuận theo 501(c) 
(3) và đóng vai trò là tổ chức từ thiện chính thức của khu học chánh. 
 
Quỹ trở thành một phần của bộ phận Truyền thông của khu học chánh vào tháng 7/2016. Vào tháng 7 năm 
2017, nhóm Tiếp cận Cộng đồng, bao gồm Đối tác Giáo dục, Tình nguyện viên ADDition, Liên minh Dựa trên 
đức tin và các nhóm khác, cũng trở thành một phần của Quỹ. Quỹ đã tối ưu hóa thành công cơ cấu này và 
điều chỉnh phù hợp nhằm đạt được kết quả tích cực. 
  
Quỹ hợp tác với Hội đồng Trường học, các tổ chức phi lợi nhuận, tất cả các nhà tài trợ cá nhân và doanh 
nghiệp khác nhằm thúc đẩy mục đích đầu tư cho con em chúng ta ngày hôm nay để củng cố cộng đồng của 
chúng ta vào ngày mai. 
  
 
 
Thành công của học sinh chính là động lực cho tất cả các ưu tiên tài trợ của Quỹ:  
  

● Đảm bảo Sẵn sàng cho Học tập – hỗ trợ giáo dục sớm, sức khỏe thể chất và tinh thần, cải thiện hành 
vi (các sáng kiến bao gồm VPK Cả ngày, Y tá ở Mỗi Trường học và Quỹ Giáo dục Vô gia cư) 

● Đầu tư cho Giáo viên và Nhân viên trường học – hỗ trợ phát triển chuyên môn, các khoản tài trợ 
giúp tác động và đổi mới, đầu tư cho nhân tài và giữ chân giáo viên (các sáng kiến bao gồm Tài trợ 
Tác động cho Giáo viên, Tài trợ Trường học Đổi mới và Quỹ Khả năng lãnh đạo của Giám đốc) 

● Thúc đẩy Thành công của Học sinh – tập trung vào kỹ năng đọc viết, tiếp cận STEM, tiếp cận Nghệ 
thuật và các nỗ lực thu hẹp khoảng cách thành tích (các sáng kiến bao gồm Read2Succeed, Tiếp cận 
STEM, Tất cả Quỹ Tiếp cận Nghệ thuật và Năm của Thành phố Orlando) 

● Thúc đẩy Thành công Sau OCPS – hỗ trợ các nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho sự nghiệp và đại học, 
học bổng, cố vấn và các chương trình cựu sinh viên (các sáng kiến bao gồm Các Trường học được 
chứng nhận DPC, Quỹ Học bổng, Hội trường Danh tiếng và Sáng kiến Thành công của Học giả) 

● Thúc đẩy Hợp tác Cộng đồng – xây dựng các mối quan hệ đối tác và hợp tác có ý nghĩa với OCPS 
và cộng đồng, đóng vai trò là trung tâm hợp tác (các sáng kiến bao gồm các Trường học Tiếp cận 
Cộng đồng, Đối tác Giáo dục, Tình nguyện viên ADDition và Quỹ Cộng đồng K-Ready) 
 

Ngoài việc hợp tác gây quỹ với các trường và các khoa để hỗ trợ các chương trình quan trọng, Quỹ còn tổ chức 
chiến dịch ghi nhận cho nhân viên hàng năm, OCPS Gives, lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện gây quỹ như 
Top Talent và giải đấu golf Fore Our Schools. Quỹ cũng đóng vai trò là đại lý tài chính cho hơn 125 quỹ của 
trường và khu học chánh, đồng thời tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ các sáng kiến toàn khu học chánh. 
  
Đầu tư vào Trường học của Chúng ta 



 

 

Quà tặng bằng tiền và hiện vật cho phép Quỹ hỗ trợ các sáng kiến và chương trình được thiết kế nhằm giúp 
học sinh thành công. Khi quý vị mua thẻ giấy phép “Hỗ trợ Giáo dục” mới được thiết kế lại cho xe hơi của mình, 
quý vị đã đóng góp $20 để giúp đỡ học sinh, giáo viên và trường học của OCPS. 
  
Để biết thêm thông tin hoặc tặng quà, vui lòng liên hệ Quỹ theo số 407.317.3261 hoặc truy cập 
www.foundationforocps.org.  
  
Báo cáo Tác động Năm học 2018-19 
Thông qua quan hệ đối tác với các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ và các thành viên của cộng đồng, 
Quỹ đã hỗ trợ hơn 2,5 triệu USD trong năm học trước. Hàng năm, Quỹ quản lý hơn 1 triệu USD trong quỹ của 
khu học chánh và trường học, hơn 3,2 triệu USD trong các quỹ đầu tư. Dưới đây là một vài ví dụ về tác động: 
 

● Hơn 24.600 học sinh và 270 giáo viên được hưởng lợi từ Khoản tài trợ Tác động của Giáo viên 
● Gần 1.400 học sinh được củng cố các kỹ năng đọc viết thông qua sáng kiến Read2Succeed 
● Nữ sinh từ tất cả 20 trường trung học đã tham gia sự kiện cố vấn GenWOW 
● Hơn 58.700 tình nguyện viên đã giúp đỡ các chương trình của trường và của khu học chánh 
● Hơn 2.800 doanh nghiệp địa phương hỗ trợ các trường học thông qua sáng kiến Đối tác Giáo dục 

  
Chúng tôi mời quý vị liên hệ để thảo luận về cách quý vị có thể đầu tư vào Hệ thống Trường Công lập Quận 
Orange và định hướng thành công cho tất cả học sinh của chúng ta! 
  
Tình nguyện và Hợp tác trong Trường học 
Tình nguyện là một cách đặc biệt để tham gia giáo dục con em quý vị. Là Tình nguyện viên Trường học theo 
sáng kiến ADDitions, quý vị có thể đóng góp bằng cách: 
  

● đi cùng lớp học của con quý vị trong các chuyến đi thực địa 
● giúp đỡ với vai trò trợ lý lớp học 
● tham gia Hội đồng Cố vấn Trường học (SAC). 

  
Các tình nguyện viên phụ huynh có thể quan sát kỹ hơn trường học của con mình. Quan sát cách trường học 
dạy con quý vị sẽ giúp quý vị nảy ra những ý tưởng hỗ trợ con khi ở nhà. 
  
Chương trình Đối tác Giáo dục kết nối trường học với các nguồn lực (nhân lực và vật lực) thông qua các mối 
quan hệ hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức nhằm gia tăng sự vượt trội trong giáo dục. OCPS luôn tìm kiếm 
các đối tác kinh doanh hợp tác với các trường học và khu học chánh, để chuẩn bị cho những người trẻ tuổi của 
chúng ta một tương lai tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình tình nguyện hoặc muốn trở thành đối tác 
trong chương trình Đối tác Giáo dục, vui lòng truy cập hệ thống trực tuyến của chúng tôi để đăng ký ngay hôm 
nay. www.volunteer.ocps.net. 
  
 
Sáng kiến Dựa trên đức tin 
Các tổ chức dựa trên đức tin đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều học sinh trong khu vực 
của chúng ta. Do đó, khu học chánh quản lý Sáng kiến Tổ chức Dựa trên đức tin hỗ trợ trường học thông qua 
chương trình Đối tác Giáo dục. Sáng kiến này khuyến khích các tổ chức tôn giáo biến sứ mệnh đức tin của họ 
thành hành động thông qua trường học. Thông qua sự hợp tác này, các tổ chức dựa trên đức tin, lãnh đạo 
trường học và phụ huynh hợp tác để khuyến khích học sinh của chúng ta: 
 
●      Ở lại trường 
●      Đạt kết quả xuất sắc trong học tập 
●      Tôn trọng sự đa dạng 
●      Chống lại áp lực từ bạn học 
  
Để tìm hiểu thêm về cách tham gia Sáng kiến Dựa trên đức tin của OCPS, vui lòng truy cập 
www.faithbasingpartners.ocps.net hoặc gọi số 407.317.3323. 
  
Dịch vụ Cộng đồng Cựu sinh viên 



 

 

Hơn hai phần ba số học sinh trong khu học chánh sống trong tình trạng thiếu thốn vật chất. Đây là cơ hội phục 
vụ học sinh K-12. Các thành viên cộng đồng cựu sinh viên và đoàn trường đại học được mời nhận hỗ trợ cho 
một trường học trong một năm học. Có rất nhiều cơ hội để tạo sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ, bao gồm 
tình nguyện làm bạn đọc, diễn giả, cố vấn hoặc gia sư, hoặc điều phối một dự án làm đẹp trong khuôn viên 
trường, tặng đồ ăn/quần áo, lái xe hoặc tổ chức câu lạc bộ sau giờ học. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ 
với nhóm Tiếp cận Cộng đồng của Quỹ theo số 407.317.3323. 
  
  

Các cơ sở 
  
Cập nhật Chương trình Xây dựng năm 2019-20: 
Hệ thống Trường Công lập Quận Orange có một trong những chương trình xây dựng trường học lớn nhất và 
thành công nhất tại Hoa Kỳ. Từ năm 2003 đến 2019, 53 trường học được xây mới và 124 trường được thay thế 
hoặc cải tạo. Khu học chánh có thể thực hiện kế hoạch xây dựng tích cực này là nhờ thuế doanh thu nửa xu 
được cử tri gia hạn vào năm 2014, cộng với phí tác động phát triển dân cư và thuế bất động sản. 
  
Lịch Khánh thành/Đóng cửa năm 2019 
2019: 
Phòng hòa nhạc Trường trung học Boone (thay thế) | Trường tiểu học Castleview (xây mới) | Phòng hòa nhạc 
Trường trung học Colonial (thay thế) | Trường trung học cơ sở Corner Lake (đổi mới toàn diện) | Trường Tiểu 
học Deerwood (thay thế) | Trường Trung học Cơ sở Horizon West (xây mới) | Trường tiểu học Lake Gem (đổi 
mới toàn diện) | Trường tiểu học Lake George (đổi mới toàn diện) | Trường Pershing (thay thế) | Trường tiểu 
học Sunrise (đổi mới toàn diện) | Trường tiểu học Water Spring (xây mới) 
 
Lịch Khánh thành/Đóng cửa năm 2020 
2020: 
Acceleration West (đổi mới toàn diện) | Phòng tập thể thao/căng tin Trường trung học Boone (đổi mới/thay thế) | 
Trường Magnolia (thay thế) | Trường tiểu học Pinar (đổi mới/thay thế) | Trường tiểu học Rolling Hills (đổi 
mới/thay thế) | Địa điểm 20-E-SW-4 (xây mới) | Địa điểm 83-E-SE-3 (xây mới) | Địa điểm 85-E-W-4 (xây mới) | 
Trường trung học cơ sở Southwest (đổi mới toàn diện) | Trường tiểu học Winegard (thay thế)  
 
Số điện thoại Thường gọi 
Chương trình Sau giờ học 
 
 
 
 
 
 
Văn phòng Thông tin Khu học chánh 
407.317.3200 
  
Dịch vụ Y tế 
407.317.3200 Số máy lẻ 2002609 
  
Yêu cầu Hồ sơ 
407.317.3965 
  
Dịch vụ Hội đồng Trường học 
407.317.3236 
  
Ghi danh cho Học sinh 
407.317.3233 
  
Đưa đón 
407.317.3800 



 

 

  
  


