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VIETNAMESE
Kính gửi các gia đình học sinh với 
Kế Hoạch 504,

Khu Trường Học Issaquah (ISD) và 
Văn Phòng Can thiệp Học sinh tiếp 
tục ưu tiên cho sức khỏe và sự an 
toàn của học sinh, nhân viên và 
cộng đồng khi chúng ta điều hướng 
thời điểm chưa từng có này. Vì ISD 
hoạt động để hỗ trợ gia đình và 
cộng đồng của chúng ta, chúng tôi 
muốn đảm bảo với bạn rằng việc 
đáp ứng một cách công bằng các 
nhu cầu của học sinh được hỗ trợ 
bởi Mục 504 của ADA là ưu tiên 
hàng đầu của chúng tôi.

Chính phủ liên bang và tiểu bang 
Washington hiện đang phát triển 
hướng dẫn về việc cung cấp các 
dịch vụ giáo dục đặc biệt trong thời 
gian đóng cửa trường và mọi thay 
đổi cho phép đối với các mô hình 
cung cấp dịch vụ do COVID-19. 
Chúng tôi đang theo dõi sự phát 
triển của hướng dẫn này một cách 
cẩn thận và chúng tôi cam kết hợp 
tác với quý vị thông qua thông báo 
thường xuyên.

Mặc dù chúng tôi không cung cấp 
dịch vụ giáo dục cho học sinh trong 
thời gian đóng cửa trường, nhân 
viên sẽ cung cấp các tài liệu hàng 
tuần và các hoạt động liên quan 
đến giáo dục tùy chọn. Nếu quý 
vị có thắc mắc hoặc quan tâm về 
các tài liều hoặc hoạt động này, 
vui lòng liên hệ với nhân viên được 
chứng nhận của học sinh, họ sẽ trả 
lời email trong suốt thời gian đóng 
cửa trường.

Ngoài ra, dựa trên hướng dẫn hiện 
tại, nhân viên tư vấn học sinh của 
quý vị sẽ liên lạc với quý vị về việc 
tham gia vào bất kỳ cuộc họp đánh 
giá lại sắp tới hoặc theo lịch trình 
và cuộc họp 504 hàng năm sắp tới. 
Để tuân thủ các hạn chế về sức 
khỏe hiện tại, mọi cuộc họp như 
vậy sẽ được tổ chức qua điện thoại 
hoặc hội nghị video vào một ngày 
và thời gian đã được hai bên thống 
nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn tổ 
chức một cuộc họp trực tiếp, quý vị 
có thể yêu cầu trì hoãn bất kỳ cuộc 
họp nhóm được đề xuất nào cho 
đến khi trường học sinh của quý vị 
trở đi học.

ISD sẽ cung cấp liên lạc liên tục để 
thông báo cho quý vị khi tình hình 
y tế công cộng được cải thiện và / 
hoặc hướng dẫn liên bang và tiểu 
bang được cập nhật. Vui lòng xem 
trang web của chúng tôi để biết 
thêm thông tin, tại https://www.is-
saquah.wednet.edu. Như mọi khi, 
chúng tôi đánh giá cao cộng đồng 
của chúng ta và sát cánh cùng quý 
vị để hỗ trợ con quý vị trong thời 
gian rất khó khăn này.

Trân trọng,
Pam Ridenour
Giám Đốc Can Thiệp của Học Sinh
Điều Phối Viên về 504
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