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Trường Tiểu Học Braddock 
7825 Heritage Drive, Annandale, VA  22003 

Đường Dây Chánh: (703) 914-7300   Đường Dây Kiểm Danh: (703) 914-7333   Fax: (703) 914-7397 

Trang Mạng:  http://www.fcps.edu/BraddockES/ 

Giờ Học 
Thứ Hai - Thứ Sáu         8:30 sáng - 3:40 trưa 

Chuông Báo Hiệu Trể lúc 8:55 sáng 
Bữa Ăn Sáng MIỄN PHÍ bắt đầu lúc 8:30 sáng trong các lớp học cho tất cả mọi học sinh 
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OCộng Đồng Braddock 

ANhắm Cao để Đạt các Mục Tiêu 

RThích Ứng với Học Hỏi Suốt Đời Để Đạt Được những Niềm Hy Vọng và Ước Mơ 
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GMục Tiêu Qua 

LViệc Ham Học Trong Một EMôi Trường Khích Lệ Tức Là 

SAn Toàn và Được Hỗ Trợ
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 1. Chúng tôi tin vào việc tạo một môi trường an toàn, thương yêu, và khích lệ mà nuôi dưỡng tính tương trực, tôn 

trọng, và ham học cho các học sinh và người lớn trong trường ốc. 
 

2. Chúng tôi tin từng đứa trẻ có khả năng học hỏi và cải tiến những kỹ năng học tập và vì vậy chúng tôi truyền dẫn 
triển vọng cao và tin tưởng các học sinh có thể là và làm bất kể những gì các em mơ tưởng. 

 

3. Chúng tôi tin các phụ huynh và thành viên cộng đồng là một phần hợp nhất và quý giá trong tiến trình giáo dục. 
 

4. Chúng tôi tin sự đa dạng là một tích sản phải được quý trọng và tôn trọng. 
 

 

Ban Giám Hiệu BES 
 

Keesha Jackson-Muir 
Hiệu Trưởng 

knjacksonmui@fcps.edu 

 
Mattie Fallen 

 Phó Hiệu Trưởng   
mdfallen@fcps.edu 

 

 
Liz Beaty 

Phó Hiệu Trưởng   
embeaty@fcps.edu 
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LỜI NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG: 
Cuốn Cẩm Nang Học Sinh-Phụ Huynh của chúng tôi được soạn ra để giải đáp phần lớn những thắc mắc về 
hoạt động của Trường Tiểu Học Braddock (BES).  Xin giữ cẩm nang nầy sẵn để tham khảo trong năm học.  
Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc khác, xin đừng ngần ngại gọi cho văn phòng trường tại số 703-
914-7300.  Chúng tôi ở đây để làm việc với quý vị hầu mang lại những cơ hội giáo dục tốt nhất cho các con 
em.  Truyền đạt tích cực giữa gia đình và nhà trường rất quan trọng để đạt được mục tiêu nầy.  Xin đọc kỹ 
lưỡng và thảo luận nội dung cẩm nang của chúng tôi như là một gia đình.  Điều quan trọng là con em hiểu rõ 
những kỳ vọng và thủ tục của trường.  Chúng tôi trông mong có một năm hứng thú và hữu ích cho mọi người. 
 

Lời Ngỏ của Hội PTA: 
Những nhà trường có hiệu quả cho tất cả các trẻ em là do kết quả của mối hợp tác vững chắc giữa các phụ 
huynh, nhân viên trường, và ban giám hiệu tự do giao tiếp.  Mục tiêu của Hội Phụ Huynh Giáo Viên (Parent 
Teacher Association (PTA)) tại Tiểu Học Braddock là để phục vụ như một hệ mạng truyền thông giữa các phụ 
huynh và nhân viên trường và để yểm trợ ban giảng huấn trong nỗ lực về phương diện giáo dục.  Xin xem trang 
mạng của PTA tại https://www.facebook.com/braddock.pta để biết thêm chi tiết về hội PTA của chúng tôi. 
 

 
 

Stacy Arth, Chủ Tịch PTA 
Tại Tiểu Học Braddock, chúng tôi tin các trẻ em thành công khi có mối quan hệ giữa gia đình và trường học.  
Nghiên cứu cho thấy khi các nhà trường, gia đình, nhóm cộng đồng cùng nhau làm việc để yểm trợ việc học tập, 
các trẻ em có khuynh hướng học tập khá hơn trong trường, lưu lại học tập ở trường lâu hơn, và thích trường hơn. 
 
Tại Braddock. chúng tôi sẽ cung cấp rất nhiều cơ hội cho phụ huynh tham gia.  Chúng tôi yêu cầu quý vị 
tham gia trong bất kể phương diện nào có thể.  Xin đọc bản Eagle Express hằng tháng của chúng tôi với 
chi tiết về cách quý vị có thể tích cực tham gia.  Xin ghi nhớ truyền đạt, và hợp tác giữa các phụ huynh, nhà 
trường, và cộng đồng là chủ yếu trong việc giáo dục đứa trẻ toàn diện.  Mục tiêu của quý vị, thành tích học tập 
và thành công của học sinh, là mục tiêu của chúng tôi.  Chúng ta cùng chung làm việc (xin tham khảo hình 
tam giác dưới đây).  Nếu một mảnh của hình tam giác nầy bị mất đi, thì không thành tựu được.  
 

HỌC SINH 
 
 
 
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ       BAN ĐIỀU HÀNH BRADDOCK 
 

 

Xin tình nguyện khi nào quý vị có thể và trong khả năng nào quý vị có thể. 
Nếu quý vị muốn tình nguyện, xin tiếp xúc với Liên Lạc Viên Phụ Huynh hay gọi văn phòng phía trước 

của chúng tôi tại 703-914-7300. 
Tất cả các người tình nguyện được hoan nghênh tại BES. 
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Lời Ngỏ đến các Gia Đình Braddock: 
 
Chúng tôi muốn cám ơn trước quý vị đã dự phần vào cuộc hành trình giáo dục của con em.  
Việc thành công hằng ngày của con em tùy thuộc vào thái độ của con em đối với trường và sự 
tham gia của quý vị trong trường.  
 
Để cho con em được thành công, chúng tôi yêu cầu quý vị cam kết làm những điều sau đây:  

 Giúp con em hiểu biết tầm quan trọng của một nền giáo dục thượng hạng (như, học 
đọc, viết, và làm toán ở trình độ thành thạo và hơn) 

 Phải chắc chắn cho con em đi ngủ vào giờ giấc hợp lý và chuyển những dụng cụ thiết bị 
kỹ thuật ra khỏi phòng trong thời giờ ngủ 

 Ngủ đầy đủ là quan trọng cho tất cả các trẻ em  
 Phải chắc chắn cho con em đến trường đúng giờ mỗi ngày 
 Khuyến khích con em làm hết sức mình trong trường mỗi ngày 

 Học tập hăng say để thành đạt 
 Lắng nghe các người khác 
 Dùng lời nói ân cần để truyền đạt, thay vì cư xử hung hăng (như đánh, đẩy, xô, 

dùng lời nói xấu xa, hay bắt nạt) 
 Phải cho chắc chắn con em thực tập đọc, viết, và toán ở nhà  

 Bài làm ở nhà là thực tập 
 Cũng giống như một vận động viên, để cho con em trở nên thật giỏi về đọc, viết, 

và toán, các em phải thực tập mỗi ngày   
 Đến dự những sinh hoạt giáo dục phụ huynh tại trường sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn 

những gì con em đang học và cách quý vị có thể hỗ trợ tốt nhất các em 
 Đọc các phiếu điểm tạm và tiến bộ hằng quý 
 Đến dự những buổi họp phụ huynh-giáo viên 
 Nêu câu hỏi khi quý vị không hiểu 
 Tình nguyện trong lớp học hay tại trường trong bất cứ khả năng nào luôn được vô cùng 

cảm kích 
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Thủ Tục & Kỳ Vọng Liên Quan Đến Kỷ Luật Học Sinh 
 

Tiểu Học Braddock là một Trường Lớp Học Sẵn Sàng Đáp Ứng, Can Giúp & 
Yểm Trợ Hành Vi Tích Cực, và Dự Án Xác Thực 

 

Tiểu Học Braddock là một trường với Lớp Học Sẵn Sàng Đáp Ứng dùng Can Giúp & Yểm Trợ Hành 
Vi Tích Cực.  Tại Braddock, chúng tôi tin vào việc tạo một môi trường nơi mà các học sinh cảm thấy an 
toàn, được ấp ủ và có một cảm giác trực thuộc.  Đó là vì sao chúng tôi là một Trường Dự Án Xác Thực.  
 
Mục tiêu của ban điều hành là giảng dạy các học sinh đáp ứng thích hợp qua việc sử dụng những nguyên 
tắc Lớp Học Sẵn Sàng Đáp Ứng như: Các Buổi Họp Sáng, Kỳ Vọng và Quy Tắc của Lớp Học, Giấy Phản 
Ảnh Suy Nghĩ của Học Sinh, Hậu Quả Hợp Lý, sử dụng Ngôn Từ Giáo Viên, và việc tạo Mối Liên Kết 
Gia Đình-Nhà Trường.  Giảng dạy trực tiếp về những hành vi giao tiếp, như giáo khoa, là một phương 
sách chủ động dựa trên khảo cứu được sử dụng để giảng dạy những kỳ vọng hành vi định rõ ràng.  Chúng 
tôi củng cố việc nầy bằng cách sử dụng những can giúp và yểm trợ để giúp các học sinh giải quyết vấn đề. 
Việc nầy được thực hành suốt năm học. 
 
 

QUY ĐỊNH CHO THÀNH CÔNG CỦA BRADDOCK 
Mỗi ngày tại Tiểu Học Braddock, chúng tôi học tập và làm cho thế giới trở nên một nơi hoàn hảo hơn. 
Chúng tôi hoàn thành việc nầy bằng cách theo Quy Định cho Thành Công của Braddock, để cho các 

EAGLES (Chim Đại Bàng) có thể SOAR (Bay Vút). 
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Điều Hứa Hẹn Rộng Lớn-Trường Braddock 

Tiểu Học Braddock có ba quy tắc/kỳ vọng uốn thành vòm.  Ba điều đó là như sau: 
 Phải An Toàn 
 Phải Lễ Độ 
 Phải Có Trách Nhiệm  

Kết Quả Nồng Cốt cho Học Sinh 
Các học sinh sẽ rời chúng tôi... 

 có thể chứng tỏ sự tôn trọng, khoan dung, và chấp nhận các người khác. 
 nhìn thấy mình là các người đọc và người viết, và học viên suốt-đời. 

 
Các học sinh là những cộng tác viên, Người Truyền Đạt, Nhà Tư Duy Sáng Tạo & Phê Bình, 
Công Dân Toàn Cầu & Quy Cách, và Cá Nhân Hướng Nhắm-Chủ Tiêu, Cân Bằng & Kiên 
Cường. 
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CHÚNG TA LÀ BRADDOCK EAGLES. 
 

Chúng ta S THÔNG MINH và học tập hăng say để thành đạt. 
 

Chúng ta là những công dân O ƯU TÚ. 
 

Chúng ta A LUÔN chăm sóc môi sinh. 
 

Chúng ta R TÔN TRỌNG các người khác. 
 

BRADDOCK EAGLES SOAR (BAY VÚT)! 
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  Lịch Năm Học 2018-2019 
 

Buổi Mở Cửa Tiếp Tân  24 tháng 8 
3-Giờ Về Sớm 
Nghỉ Lễ Martin Luther King Jr.- Nghỉ Học 

18 tháng 1 
21 tháng 1 

Trường Khai Giảng 28 tháng 8 
Chấm Dứt Học Kỳ Hai Ngày Học Sinh Nghỉ Lễ 
–Nghỉ Học 

24 tháng 1 
25 tháng 1 

Ngày Lễ Lao Động – Nghỉ Học 
3-Giờ Về Sớm Đêm Trở-Lại-Trường 
(Mẫu Giáo, Lớp 3-5) 
Đêm Trở-Lại-Trường (Mâ ̃̃u Giáo-Lớp 2) 
 

3 tháng 9 
19 tháng 9 
25 tháng 9 
26 tháng 9 
 

Ngày Học Sinh Nghỉ Lễ – Nghỉ Học 
4 tháng 2 
 

Ngày Lễ các Tổng Thống – Nghỉ Học  18 tháng 2 

 
Ngày Lễ Columbus – Nghỉ Học  8 tháng 10 

3-Giờ Về Sớm 
Chấm Dứt Học Kỳ Ba  
Ngày Học Sinh Nghỉ Lễ – Nghỉ Học 

11 tháng 3 
4 tháng 4 
5 tháng 4 

Quý Một Chấm Dứt 2 tháng 11 Kỳ Nghỉ Mùa Xuân – Nghỉ Học   15-19 tháng 4 

Ngày Học Sinh Nghỉ Lễ – Nghỉ Học 
Ngày Lễ Tạ Ơn – Nghỉ Học 
 

5-6 tháng 11 
21-23 tháng 11 

Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong – Nghỉ Học 27 tháng 5 

Ngày Cuối Năm Học 13 tháng 6 

3-Giờ Về Sớm 
Kỳ Nghỉ Mùa Đông – Nghỉ Học 
 

14 tháng 12 
24 Tháng 12- 
4 tháng 1 

  

 

Tin Nhắn News You Choose  
 

Tiểu Học Braddock không còn sử dụng tin nhắn KIT để phân phối những tin tức truyền 
đạt “không-chủ yếu” như là những tập tin, sinh hoạt, và lịch báo nhắc quan trọng.  
 
Để nhận được những tin tức truyền đạt của Braddock như là: 

 Sinh Hoạt Buổi Tối của Braddock 
 Ngày Học Sinh Nghỉ Lễ 
 Phiếu Điểm Tiến Bộ & Tạm Thời 
 Ngày Học Sinh Dự Thi  
 Tập Tin Phụ Huynh Eagle Express 
 Ngày Lịch Hằng Tháng Quan Trọng   
 Tin Nhắn của hội PTA 
 Cà Phê cho Phụ Huynh 
 Sinh Hoạt Cộng Đồng 
 Báo Nhắc Du Khảo 

 
Quý vị phải đăng ký cho News You Choose (Tin Tức Quý Vị Chọn) tại trang 

mạng Braddock: http://www2.fcps.edu/BraddockES/parents.html 
 

Xin nhắp nơi: Sign Up (Đăng Ký) hay Update (Cập Nhật) News You Choose. 
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Chỉ Dẫn Tổng Quát Trường  
 

VẮNG MẶT:  Khi học sinh vắng mặt, các phụ huynh 
đòi hỏi phải xin phép.  Trách nhiệm của phụ huynh là 
phải thông báo cho trường biết trước 9:00 sáng trên 
đường dây kiểm danh tại 703-914-7333.  Xin bao gồm 
Tên và Họ của Học Sinh, Cấp Lớp, Giáo Viên, và Lý 
Do Vắng Mặt.  Điều quan trọng là cho trường biết nếu 
con em đã mắc bệnh truyền nhiễm như bệnh trái rạ 
(chicken box), bệnh nhặm mắt (conjunctivitis), hay 
viêm họng khuẩn liên cầu (strep throat).  Những vắng 
mặt được phép trong các trường hợp vì:  đau yếu; có 
tang trong gia đình; có hẹn khám bệnh; và nghỉ lễ tôn 
giáo.  Những vắng mặt và đi trễ không có phép bao 
gồm:  chuyến du hành với gia đình; vấn đề giữ trẻ; ngủ 
quên; sinh hoạt không liên hệ đến trường; kẹt xe; hay 
trễ xe buýt.  Các gia đình cần lập kế hoạch đi du 
hành trong các dịp trường nghỉ học.  Các phụ 
huynh cần phải thật sự nghĩ đến hậu quả giáo dục 
về việc gây cản trở tiến bộ học tập vì những chuyến 
đi nghỉ của gia đình.   
 
TIẾN TRÌNH NHẬP HỌC & GHI DANH HỌC:  
Các học sinh đòi hỏi phải nhập học mẫu giáo ở tiểu 
bang Virginia khi các em đủ năm tuổi vào/hay trước 
ngày 30 Tháng Chín.  Những học sinh nào nhập học 
các trường học Quận Fairfax lần đầu PHẢI trình chứng 
minh nơi cư ngụ, bản chánh giấy khai sanh, phiếu 
khám sức khỏe, giấy chứng nhận chủng ngừa hay bằng 
chứng y khoa khả chấp khác là đứa trẻ đã được chủng 
ngừa chống bệnh quai bị, ban đào (ban đỏ), ban đào 
(ban đỏ Đức), yết hầu, uốn ván, ho khúc khác 
(diphtheria, pertussis, tetanus (DPT)), bại liệt (OPV), 
đậu mùa (trái rạ), và đợt Viêm Gan B.  Các trẻ em mà 
không có tất cả các chủng ngừa nầy KHÔNG THỂ 
nhập trường. 
 
GIÁO KHOA CẤP CAO (TRÌNH ĐỘ ĐỊA 
PHƯƠNG IV):  FCPS cung ứng một loạt dịch vụ 
năng khiếu/giáo khoa cấp cao liên tục nhằm đem cho 
tất cả các học sinh cơ hội tiến vào những môn phức tạp 
và giúp chuẩn bị con em cho những lớp nhiều thử 
thách và cam go hơn.  Các giáo viên, ban giám hiệu, và 
chuyên viên đều làm việc chung để lấy quyết định đem 
lại cấp mức dịch vụ thích hợp nhất cho mỗi học viên, 
chuẩn bị học sinh tiến lên cấp khác khi con em sẵn 
sàng.  Cần biết thêm chi tiết cụ thể, xin xem địa chỉ 
mạng sau đây:  http://www.fcps.edu/is/aap/index.shtml 
 
BSE là một trung tâm tại-trường Trình Độ Địa Phương 
IV. Trung tâm tại-trường bắt đầu ở lớp 2 với toán cấp 
cao và tiếp đến hết lớp 5.  Chúng tôi cung ứng cùng 
một giáo trình cam go như trường được chỉ định là 
trung tâm của chúng tôi, Tiểu Học Canterbury Woods.  
Sự khác biệt giữa hai trường là tại Canterbury Woods 
con em sẽ ở trong một lớp với TẤT CẢ học sinh được 
nhận định hội đủ điều kiện học trung tâm (những học 
sinh đã trải qua tiến trình kiểm lọc và đã được nhận ra 

đủ điều kiện bởi ủy ban kiểm lọc trung ương FCPS) và 
số các học sinh trong lớp.  Tại BES, sỹ số tối đa là dưới 
25 học sinh.  Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc 
mắc, xin tiếp xúc với Keesha Jackson-Muir, Hiệu 
Trưởng. 
 
CÁCH THỨC ĐẾN TRƯỜNG:  Các phụ huynh chở 
học sinh đến trường đòi hỏi bởi luật Tiểu Bang 
Virginia phải ngừng lại hay chờ các xe buýt nhà trường 
có bật các đèn đỏ nhấp nháy.  Cảnh sát quận hiện nay 
đòi hỏi các người lái xe buýt trình báo những bảng số 
các xe riêng nào vượt qua những xe buýt của mình trên 
khuôn viên trường khi các đèn đỏ đang nhấp nháy.  
 
Các xe riêng không được phép vào trong đường 
vòng của xe buýt trước trường. Trong lúc đến 
trường, tất cả mọi xe riêng cần phải sử dụng làn 
đường Kiss-and-Ride.  Các phụ huynh có giải pháp 
chọn đậu trong bãi đậu xe hay chờ trên đường lằn Kiss-
and-Ride (Xe Riêng Đưa và Đón).  
 
Khi Kiss-and-Ride đóng, một bảng hiệu sẽ được đặt ở 
phía trên đường vòng, và các phụ huynh/giám hộ phải 
đậu xe và dắt các con em mình đi vào văn phòng 
trường.   
 
ĐÊM TRỞ-LẠI-TRƯỜNG: 
Các phụ huynh được khuyến khích đến dự Đêm Trở-
Lại-Trường của các con em.  Đây là một cơ hội rất tốt 
cho các phụ huynh/giám hộ nhìn thấy thế giới con em 
sống mỗi ngày và gặp gỡ các người phụ trách.  Đây là 
một cách hay nhất để khởi đầu xây dựng mối liên kết 
tối-quan trọng giữa gia đình-nhà trường.  Chương trình 
sẽ bao gồm như sau:  giới thiệu các thành viên ban điều 
hành, mô tả ngắn gọn về những lề thói hằng ngày của 
các học sinh, thời khóa biểu, mục tiêu, và sinh hoạt, 
chánh sách bài làm ở nhà, kế hoạch kỷ luật, và giáo 
trình cấp lớp con em sẽ học tập năm học đang diễn tiến 
nầy.  Đây là lúc rất tốt để ghi danh cho buổi họp phụ 
huynh/giáo viên sẽ diễn ra vào Tháng Mười Một.  
 
CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC & SAU GIỜ HỌC: 
Các chương trình trước và sau giờ học được tổ chức 
bởi nhiều thành viên ban điều hành.  Nhằm cung ứng 
cơ hội bồi dưỡng/can giúp/bổ túc cho các học sinh, 
điều chủ yếu là quý vị ký tên mẫu phiếu cho phép và 
quý vị thông báo cho giáo viên dạy lớp của con em 
bằng văn bản sự tham gia và thu xếp đến rước.  Điều 
cần phải chú ý là quý vị đưa đến và/hay đến rước con 
em đúng giờ.  
 
HÀNH VI:  Tất cả các học sinh phải chứng tỏ hành vi 
gương mẫu.  Điều Lệ Trách Vụ và Quyền Hạn Học 
Sinh (SR&R-2601) của Hệ Trường Công Quận Fairfax 
sẽ được thảo luận với tất cả cá học sinh trong hai tuần 
đầu năm học. 



 

	
7 

	
	 	

Học sinh phải... 
 Lịch thiệp, hợp tác, và tôn trọng các quyền 

hạn của tất cả mọi người trong trường. 
 Tuân theo các điều lệ an toàn căn bản của 

trường.  Việc nầy bao gồm đi đến và rời khỏi 
trường, trên các xe buýt, tại trạm ngừng xe 
buýt, và nội trong trường ốc. 

 Chịu trách nhiệm cho chính hành vi của 
mình và nhận định nhiệm đối với những 
điều lệ của Hệ Trường Công Quận Fairfax 
(FCPS). 

 Tới trường đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng 
học tập mỗi ngày. 

Một số những loại hành vi sẽ không được dung thứ.  
Những vi phạm trong các lãnh vực sau đây sẽ dẫn đến 
hậu quả bị thi hành kỷ luật: 
 Cư xử xấu và/hay Bắt Nạt 
 Đánh lộn hay hành hung 
 Cờ bạc 
 Bất Phục Tùng 
 Lưu giữ bất cứ loại vũ khí hay giống vũ khí 

nào 
 Lưu giữ những gì trông giống chất liệu 
 Lưu giữ những sản phẩm thuốc lá 
 Lạm dụng chất liệu tại trường hay bất cứ 

chức năng nào của trường 
 Ăn cắp 
 Đe dọa gây thương tích trên cơ thể các người 

khác 
 Phiền nhiễu bằng lời hay thể chất 

 
TRANG MẠNG CỦA BES:  BES có một trang 
mạng nơi mà các học sinh và phụ huynh có thể truy 
cập nhiều loại thông tin khác nhau.  Các phụ huynh và 
học sinh được khuyến khích sử dụng nền hệ trực tuyến 
nầy để tìm kiếm thông tin về trường, chương trình, và 
giáo trình cấp lớp.  Trang mạng của chúng tôi: 
http://www.fcps.edu/BraddockES/  
 
XE ĐẠP & XE MÔ TÔ BÁNH NHỎ:  Trên căn bản 
từng năm, chỉ các học sinh ở các cấp lớp 4-5 sẽ được 
phép đi bằng xe đạp/xe môtô bánh nhỏ đến BES.  CHỈ 
có những học sinh mà các phụ huynh đã cho phép, sẽ 
được phép đi xe đạp/xe môtô bánh nhỏ.  Những quyết 
định nầy được dựa trên sự an toàn.  Phụ huynh nào 
muốn cho con em đi xe đạp/xe môtô bánh nhỏ đến 
trường phải điền đầy đủ mẫu phiếu cho phép của 
FCPS.  Xin đến văn phòng chánh để điền đầy đủ mẫu 
phiếu nầy.  Các phụ huynh cần phải mang ổ khóa thích 
hợp để khóa chặt xe đạp/xe môtô trong khung giá được 
cung cấp tại trường, gần cột cờ.  Trường không chịu 
trách nhiệm về những xe đạp bị thất lạc/mất cắp/hư hại.   
 

Báo Nhắc:  Luật Virginia đòi hỏi tất cả các học sinh 
dưới tuổi 14 phải đội nón an toàn trong khi đi xe đạp/xe 
môtô bánh nhỏ. 
 
LỄ SINH NHẬT:  CHÁNH SÁCH MỚI- Mừng các 
Lễ Sinh Nhật không còn ở trong nhà ăn 
 
Chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ các phụ huynh 
không mang những quà thết đãi ngọt để mừng ngày 
sinh nhật của các con em, vì số rất cao các học sinh bị 
dị ứng thực phẩm.  
 
Vì vậy, chúng tôi xin mời quý vị mua những gì về việc 
học tập (như, các bút chì, cục tẩy, v..v.) có thể chia sẻ 
được.  Nếu quý vị muốn mang quà thết đãi ngọt cho 
ngày sinh nhật của con em, chúng tôi yêu cầu những 
thu xếp được thực hiện trước với giáo viên dạy lớp và 
quý vị thông báo cho văn phòng chánh biết ngay để 
một thời điểm được chỉ định có thể được ấn định.  
 
Những buổi ăn mừng sẽ diễn ra trong lớp học của con 
em vào cuối ngày học thông báo cho quý vị biết các kết 
quả của con em vào cuối ngày học.  
 
BỮA ĂN SÁNG:  BES có một chương trình ăn sáng 
MIỄN PHÍ.  Những thực đơn của FCPS được đăng 
cho thấy các món ăn sáng.  Bữa ăn sáng sẽ dọn ra 
trong lớp học hằng ngày từ 8:30-8:45 sáng.  Các học 
sinh phải đến trường lúc 8:30 sáng và cần phải đi thẳng 
đến lớp học của mình.  Xin lưu ý để con em đến trường 
đúng giờ để ăn sáng vào buổi sáng. 
 
KỲ VỌNG CỦA NHÀ ĂN:  

 Tôi sẽ sử dụng phòng vệ sinh trước khi tôi đi 
vào nhà ăn hay sau khi tôi rời khỏi nhà ăn. 

 Tôi chỉ sẽ dùng thức ăn/thức uống của chính 
tôi. 

 Tôi sẽ dùng giọng thầm, ngồi yên trong ghế 
chỉ định, giơ tay khi tôi cần giúp đở, và dùng 
sự tự-chủ. 

 Tôi sẽ nghe và tôn trọng các người lớn trong 
nhà ăn. 

 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG:  Học sinh có thể lưu giữ 
một điện thoại di động trên khuôn viên nhà trường, kể 
cả xe buýt nhà trường, trong ngày học và trong lúc sinh 
hoạt sau giờ học.  Tuy nhiên, các điện thoại di động 
phải được giữ KHÔNG TRÔNG THẤY VÀ TẮT 
MÁY.  Chỉ các thành viên ban điều hành BSE có thể 
cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong ngày học, 
việc nầy không bao gồm các giáo viên dạy thế.  Việc 
nầy cũng bao gồm trong lúc các sinh hoạt do trường 
bảo trợ.  Các học sinh không thể sử dụng các máy ảnh 
của điện thoại di động tại trường hay trong những 
chuyến du khảo, trừ khi phụ huynh/giám hộ cho phép 
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bằng văn bản con em làm vậy và được ban giám hiệu 
chấp thuận.  FCPS không chịu trách nhiệm đối với bất 
cứ đồ dùng cá nhân nào mang đến trường, kể cả các 
điện thoại di động ngoại trừ những vật trường tịch thu.  
Các điện thoại di động không được sử dụng trên 
các xe buýt nhà trường nếu không có phép! 
 
BÌA TẬP TRUYỀN THÔNG (bài tập của học sinh 
và thông tin khác cho các gia đình):  Truyền đạt tốt 
giữa gia đình và trường học là trọng yếu cho kinh 
nghiệm học vấn thành công cho mỗi đứa trẻ.  Thứ sáu 
được chỉ định là ngày đem-về-nhà khi các thông cáo, 
bản tập tin, thực đơn ăn, bìa tập của học sinh, phiếu 
điểm tạm, phiếu điểm tiến bộ (bốn lần trong năm) và 
bất cứ bản phân phát nào sẽ được gởi về cho các phụ 
huynh.  Những thông tin gởi về nhà định kỳ vào các 
ngày khác có thể cần thiết.  
 
Lịch năm học của trường được gởi về nhà hằng tháng 
trong bản tập tin Eagle Express của trường nêu rõ 
những sinh hoạt đặc biệt và đủ loại thông tin cho phụ 
huynh.  Bản tập tin Eagle Express của trường có sẵn 
bằng điện-thơ qua các tin nhắn News You Choose (Tin 
Tức Quý Vị Chọn) và cũng có trên trang mạng của 
trường.   
 
MỞ CỬA TRỄ/ĐÓNG CỬA SỚM:  Thời tiết xấu, 
trời tuyết, nhiệt cực độ, v..v. có thể dẫn đến việc đóng 
cửa trường, trì hoãn mở cửa trường, hay tan học sớm.  
Các đài truyền thanh và truyền hình sẽ loan tin nầy 
ngay khi có quyết định.  Băng tần 21 là băng tần 
chánh thức thông tin của Hệ Trường Công Quận 
Fairfax (FCPS) và phát những tin nhắn liên tục 
suốt ngày.  Quý vị cũng có thể có được tin tức nầy qua 
Hệ Trường Công Quận Fairfax bằng cách vào trang 
mạng: http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml. 
 
Các phụ huynh và học sinh KHÔNG nên gọi vào 
Tiểu Học Braddock để hỏi thăm tin tức nầy.  Các gia 
đình được nhiệt liệt khuyến khích đăng ký cho “Keep in 
Touch (Giữ Liên Lạc)” trên địa chỉ mạng của FCPS, 
www.fcps.edu, (xin nhắp trên điện thơ Keep in Touch) 
để nhận tất cả mọi khẩn cấp của FCPS, và nhắc nhở gởi 
tới trang mạng của quý vị.  Xin hiểu rõ là vào những 
ngày có trì hoãn mở cửa trường sẽ không có ban 
điều hành để giám sát các học sinh.  Các phụ huynh 
cần phải thu xếp trước cho việc giám sát trẻ em trong 
trường hợp trường mở cửa trễ hay đóng cửa sớm, và 
phải chắc chắn cho con em hiểu rõ những thu xếp nầy. 
 
DIỄN TIẾN TAN HỌC:  Trường tan học vào khoảng 
3:40 trưa Thứ Hai suốt Thứ Sáu.  Các phụ huynh nào 
đến rước các con em (Kiss-and-Ride) phải tới đón các 
con em lúc 3:40 trưa.  Để tránh xếp hàng dài, xin đến 
sớm hơn.  Không có sự giám sát các học sinh sau giờ 

học.  Mọi sự thay đổi về phương tiện chuyên chở cần 
phải được tiến hành trước khi con em đi đến trường 
vào buổi sáng và nộp bằng văn bản cho trường hay 
bằng điện thoại.  Những tình huống khẩn cấp xảy ra và 
các phụ huynh được khuyến khích phải có những xếp 
đặt và trù hoạch với những bạn hữu và láng giềng.  Nếu 
quý vị cần sự yểm trợ của trường, xin gọi cho chúng tôi 
và cho chúng tôi biết.  Khi không có yêu cầu bằng văn 
bản hay gọi điện thoại của một phụ huynh, con em sẽ 
được đưa về nhà bằng cách thông thường.  
Sự An Toàn của Học Sinh Trước Tiên Trong Lúc 

Quy Trình Kiss-N-Ride: 
Nhằm gìn giữ an toàn của các học sinh, những xe riêng 
không được phép vào trong đường vòng của xe buýt 
trước trường.  Trong lúc đến trường, tất cả mọi xe 
riêng cần phải sử dụng làn đường Kiss-and-Ride (Xe 
Riêng Đưa và Đón).  Các phụ huynh có giải pháp chọn 
đậu trong bãi đậu xe hay chờ trên đường lằn Kiss-and-
Ride.  Xin đừng đậu dọc theo lề đường hay ở phía 
bên kia đường của BSE và đi bộ qua đường để rước 
con em.  Đây có thể là nguy hiểm vì chúng tôi không có 
các lối băng qua đường.  Tất cả các học sinh cần phải 
được cho xuống xe và rước chỉ tại vùng Kiss-and-Ride 
chỉ định.  Một khi làn đường Kiss-and-Ride đóng, lúc 
8:50 sáng, một bảng hiệu sẽ được đặt ở phía trên đường 
vòng, và các phụ huynh/giám hộ phải đậu xe và dắt các 
con em mình đi vào văn phòng trường (cửa #1).   
 

Ghi Xuất Học Sinh Sớm: 
Các học sinh cần được đón trước 3 giờ trưa cho ghi 
xuất sớm.  Quận Fairfax đòi hỏi các phụ huynh và 
khách viếng trình căn cước có hình (như, Bằng Lái Xe, 
hộ chiếu) để ghi xuất một học sinh.  Nếu một người 
nào khác một phụ huynh đến rước đứa trẻ và họ không 
có liệt kê trên Mẫu Phiếu Chăm Sóc Khẩn Cấp, họ cần 
phải trình giấy căn cước và đòi hỏi phải gọi điện thoại 
cho phụ huynh để kiểm chứng việc cho phép giao học 
sinh cho người đó.  Không một ai dưới 18 tuổi được 
phép ghi xuất một học sinh ngoại trừ nếu phụ huynh đã 
chấp thuận và thêm tên người đó trên Mẫu Phiếu Chăm 
Sóc Khẩn Cấp. 
 
Các trẻ em sẽ không được gọi lên văn phòng cho tới 
khi phụ huynh/giám hộ đã đến văn phòng để rước 
các em hầu ngăn ngừa sự mất mát giảng huấn.  Nếu 
quý vị có lấy hẹn, xin đến sớm để nhân viên văn 
phòng có thể gọi (các) con em.  Diễn tiến nầy có thể 
mất từ 5 đến 10 phút. 
 
Những ghi xuất sớm thường xuyên gây phương hại cho 
sự thành công của học sinh trong trường.  Xin cố lưu ý 
cho con em khởi đầu ngày đúng giờ và lưu lại trọn 
ngày.  Yêu cầu bằng văn bản cần phải gởi cho giáo 
viên bởi một phụ huynh cho học sinh rời khỏi trường 
trong ngày hay gọi điện thoại cho văn phòng chánh.   
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THẨM ĐỊNH MỨC PHÁT TRIỂN ĐỌC (DRA):  
Các học sinh ở Mẫu Giáo đến hết lớp 5 sẽ được trắc 
nghiệm hai lần một năm sử dụng Thẩm Định Mức Phát 
Triển Đọc (Developmental Reading Assessment 
(DRA)).  Đây là thẩm định về đọc, hiểu thấu, và viết.  
Các giáo viên dùng dữ kiện nầy suốt năm để xác định 
trình độ đọc của học sinh.  Cần biết thêm chi tiết, xin 
tiếp xúc với trường tại 703-914-7300 và hỏi tiếp 
chuyện với một trong các giáo viên yểm huấn đọc. 
  
QUY ĐỊNH VỀ Y PHỤC:  Điều Lệ 2601.21P của Hội 
Đồng Giáo Dục đòi hỏi tất cả mọi học sinh ăn mặc đứng 
đắn thích hợp với một môi trường giáo dục từ Mẫu 
Giáo-Lớp 12.  Bất cứ quần áo nào làm cản trở hay gây 
rối cho môi trường giáo dục đều không được chấp nhận.   
 
Quần áo có in chữ hay hình ảnh thô bỉ, kỳ thị hoặc 
khiêu dâm; quần áo đề xướng hành vi phi pháp hay bạo 
lực, như những huy hiệu băng đảng, sử dụng trái phép 
vũ khí, dược chất, rượu, thuốc lá, hay dụng cụ linh tinh 
dùng cho dược chất; hay quần áo có tính cách de dọa 
như những huy hiệu băng đảng đều bị cấm chỉ.   
 
Quần áo mặc phải vừa vặn, gọn gàng và sạch sẽ, và 
phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn, trang nhã, và đoan 
trang.  Quần áo phô bày chổ lõm giữa ngực, bộ phận 
kín, cơ hoành, quần áo lót, hay nói chung khêu gợi đều 
bị cấm chỉ.  Thí dụ về các loại y phục bị cấm bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở:  quần chùng xuống hay quá 
thấp, viền cổ áo quá thấp phô bày chổ lõm giữa ngực, 
áo ống hở vai hở rốn, áo dây đeo hỡ vai và lưng, áo 
cánh hở lưng hay áo cánh chỉ có dây buộc sau lưng, 
dây lưng có gắn đinh, dây lưng xích, quần áo bằng vải 
mỏng nhìn thấy xuyên, và băng khăn trùm đầu ngoài 
trừ vì lý do tôn giáo hay sức khỏe. 
 
Các phụ huynh học sinh nào đòi hỏi phải có thích ứng 
vì những tín ngưỡng tôn giáo, tình trạng khiếm tật, hay 
lý do chánh đáng khác cần phải tiếp xúc với hiệu 
trưởng.  Các học sinh nào không tuân theo quy định về 
y phục nầy sẽ được yêu cầu che phủ phần quần áo 
không đúng quy định, thay quần áo khác, hay phải về 
nhà.  Tái phạm liên tục sẽ dẫn tới hậu quả bị thi hành 
kỷ luật.  Bản văn hiện hành của Điều Lệ 2613 cung cấp 
thêm chi tiết. 
 
CHÁNH SÁCH CHO-XUỐNG XE BUỔI 
CHIỀU/SINH HOẠT HỘI PTA:  Chúng tôi cung 
ứng những sinh hoạt học đường và hội PTA buổi chiều 
cho các gia đình và khuyến khích quý vị vui hưởng 
những sinh hoạt với các con em.  Không có đủ nhân 
viên để giám sát các trẻ em buổi chiều.  Chánh sách 
cho xuống xe được tiến hành như sau: 

 Tất cả học sinh phải có người lớn (21 hay 
lớn hơn) đi theo và giám sát. 

PHIẾU ĐIỂM TIẾN BỘ TIỂU HỌC:  Các phiếu 
điểm tiến bộ được phát ra bốn lần một năm vào cuối 
mỗi tiết chín-tuần.  Tháng Mười Một, Tháng Hai, 
Tháng Tư và Tháng Sáu.  Các phiếu điểm tạm được 
gởi về nhà vào giữa kỳ chấm điểm.  Buổi họp phụ 
huynh được diễn ra khi phiếu điểm đầu được phát ra và 
nếu cần.  Các điểm sắp hạng được xác định như sau: 
 Việc hoàn tất bài tập được chỉ định cho mỗi 

lãnh vực. 
 Việc ứng dụng các kỹ năng học tập. 
 Phẩm chất của bài tập viết. 
 Phẩm chất về sự tham gia trong lớp. 
 Các kết quả của kỳ thi chánh thức và không 

chánh thức. 
 Khả năng của đứa trẻ trong mỗi lãnh vực. 

 
MẪU PHIẾU THÔNG TIN CHĂM SÓC KHẨN 
CẤP:  Tất cả các phụ huynh được yêu cầu điền đầy đủ 
mẫu phiếu thông tin chăm sóc khẩn cấp của trường vào 
ngày đầu của năm học.  Mẫu phiếu nầy rất quan 
trọng và cần phải hoàn lại trường ngay.  Phiếu cung 
cấp cho trường với các số điện thoại trong trường hợp 
khẩn cấp, và cho phép nhập viện học sinh, nếu cần thiết.  
Nếu con em có những nhu cầu y khoa cá biệt, điều nầy 
cần phải được ghi trong mẫu phiếu.  Điều rất quan trọng 
là những mẫu phiếu khẩn cấp nầy phải được giữ cập 
nhật.  Nếu quý vị dời chuyển hay thay đổi các số điện 
thoại, văn phòng cần phải được thông báo lập tức. 
 
ANH NGỮ DÀNH CHO NGƯỜI NÓI NGÔN 
NGỮ KHÁC (ESOL):  Chương trình nầy được soạn 
ra để hỗ trợ những học sinh nào nói một ngôn ngữ khác 
ở nhà và cần thêm yểm trợ để đạt được trình độ Anh 
ngữ thông thạo.  Các học sinh ESOL có thể là những 
người thường trú, tạm trú, bản địa, hay tị nạn. 
 
Các giáo viên dạy lớp, giáo viên giáo dục đặc biệt, 
chuyên viên, và giáo viên yểm huấn kể cả các giáo viên 
ESOL cùng nhau làm việc trên những vấn đề chủ yếu về 
học tập, xã hội, và văn hóa cho sự tiến bộ của học sinh.  
Các giáo viên dạy lớp và giáo viên yểm huấn chịu trách 
nhiệm để cung cấp nội dung giảng huấn.  Các giáo viên 
ESOL cung ứng việc giảng dạy về ngữ văn (đọc/viết), 
toán, khoa học và/hay khoa học xã hội, và phục vụ như 
là một nguồn trợ về những vấn đề ngôn ngữ và đa dạng 
văn hóa cho toàn bộ nhân viên điều hành. 
 
Tất cả học sinh ESOL tiểu học ở các cấp lớp 1-5 được 
chỉ định cho những lớp học cấp lớp lứa tuổi phù hợp.  
Việc sắp xếp học với các bạn đồng lứa cung cấp cho 
các trẻ em ngôn ngữ thiểu số với những mô hình thích 
hợp cho sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp.  Các học 
sinh ESOL tham gia đến một mức độ nào thêm những 
bài học bồi dưỡng ngữ văn cũng như tất cả các bài học 
nội dung môn học và sinh hoạt lớp học. 
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Các học sinh mẫu giáo ngôn ngữ thiểu số không nhận 
được sự giảng dạy trực tiếp từ một giáo viên ESOL.  
Những nhu cầu thu đạt ngôn ngữ được đáp ứng qua 
bản chất thực hành, dồi dào về ngôn ngữ, liên tác và 
tham gia của các chương trình tương ứng.  Các giáo 
viên mẫu giáo được khuyến khích hợp tác với giáo viên 
ESOL của trường. 
 
GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH (FLE):  FCPS 
cung cấp một chương trình Giáo Dục Đời Sống Gia 
Đình (Family Life Education (FLE)) mang tính bao 
quát, trình tự dành cho học sinh từ mẫu giáo đến hết 
lớp mười hai.  Chương trình FLE được soạn ra nhằm 
mang lại cho học sinh kiến thức, thái độ, và kỹ năng để 
lấy quyết định lành mạnh, có trách nhiệm, lễ độ, và 
phong phú hóa đời sống đối với các vấn đề có liên hệ 
đến sự tăng trưởng và phát triển con người, các mối 
quan hệ, lạm dụng chất liệu, và sức khỏe về cảm xúc và 
xã hội.   
 
Việc giảng huấn được xem như một sự hợp tác giữa 
các phụ huynh và giám hộ, nhà trường, và cộng đồng 
trong việc yểm trợ sự học tập thiết yếu để phát triển gia 
đình bền vững, các mối quan hệ tích cực, và cộng đồng 
lành mạnh.   
 
Mô tả các bài học FLE cấp lớp có sẵn để duyệt xét bất 
cứ lúc nào.  Xin tiếp xúc với văn phòng trường nếu quý 
vị muốn duyệt xét những học liệu nầy.  Những bài học 
nầy sẽ được giảng dạy cho tất cả các học sinh trừ khi 
phụ huynh đặc biệt yêu cầu cho đứa trẻ được miễn dự.    

 
Các phụ huynh/giám hộ có thể chọn xin miễn cho con 
em mình khỏi học tất cả hay một phần chương trình 
Giáo Dục Đời Sống Gia Đình.  Học sinh được miễn dự 
sẽ được giảng dạy về môn sức khỏe thay thế phù hợp 
với lứa tuổi và mọi nỗ lực được thực hiện để tôn trọng 
các lựa chọn của gia đình.   
 
Nếu quý vị muốn xin-miễn cho con em mình khỏi học 
tất cả hay một phần chương trình FLE trong năm học 
nầy, hay muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn về các 
chương trình cấp lớp, xin truy cập các mẫu phiếu xin 
miễn, thơ xin miễn, và mô tả nội dung chương trình 
cho mỗi cấp lớp tại  
http://www.fcps.edu/is/hpe/fle.shtml.  Xin viễn nạp 
mẫu phiếu xin miễn, điền đầy đủ thông tin thích nghi, 
và hoàn lại cho giáo viên của con em mình vào cuối 
Tháng Chín hay trước ngày giảng dạy Giáo Dục Đời 
Sống Gia Đình.    
 
CHUYẾN DU KHẢO:  Những chuyến du khảo được 
tiến hành để tăng cường các bài học đã được học trong 
lớp học.  Trường và hội PTA, qua nhiều loại các sinh 
hoạt gây quỹ khác nhau, cung cấp tài khoản để nới 

rộng cơ hội cho các học sinh được đi các chuyến du 
khảo.  Các chuyến du khảo được coi là một phần quan 
trọng của giáo trình học đường.  Các giáo viên cần sự 
yểm trợ và phụ trợ của phụ huynh về những chuyến du 
khảo.  Xin tìm những cơ hội nầy khi thông tin về 
chuyến du khảo được gởi về nhà. 
 
Phần lớn các chuyến du khảo đòi hỏi phí tổn tài chánh 
của các phụ huynh.  Điều cần phải chú ý là các phụ 
huynh/giám hộ điền đầy đủ mẫu phiếu cho phép dự 
chuyến du khảo gởi kèm thêm với phí tổn chính xác 
của chuyến du khảo,  Rất tiếc, trường không thể cung 
cấp tiền lẻ.  Xin cám ơn trước sự hiểu biết của quý vị. 
 
THỦ TỤC DIỄN TẬP HỎA HOẠN, GIÓ LỐC 
VÀ AN TOÀN:  Trong năm học, các cuộc diễn tập 
phòng hỏa hoạn được tiến hành hằng tuần vào tháng 
đầu của năm học và hằng tháng sau đó.  Trong cuộc 
diễn tập phòng hỏa hoạn, tất cả mọi người phải di tản 
ngay khỏi trường ốc.  
 
Trong năm học, chúng tôi sẽ có nhiều diễn tập.  Nếu 
quý vị thăm viếng trường trong khi có một trong những 
cuộc diễn tập nầy, quý vị sẽ phải chờ cho đến hết để 
vào hay ra khỏi trường ốc.  Qua thực tập các cuộc diễn 
tập nầy, chúng tôi sửa soạn tốt hơn cho ban điều hành 
và học sinh để được chuẩn bị sẵn sàng trong trường 
hợp khẩn cấp. 
 
MÓN ĐỒ ĐỂ QUÊN:  Nếu học sinh bỏ quên nhạc cụ, 
bài làm ở nhà, hay bữa ăn trưa và phụ huynh/giám hộ 
mang món đồ đó đến trường, món đồ sẽ được cất giữ 
trong văn phòng.  Trách nhiệm của học sinh là phải 
kiểm hỏi văn phòng cho những món đồ để quên.   
 
Nếu học sinh bỏ quên bài làm ở nhà vào cuối ngày học 
và một phụ huynh/giám hộ mang lại cho học sinh, văn 
phòng sẽ gọi lớp học của học sinh.  Nếu giáo viên vẫn 
còn trong lớp học sinh sẽ được phép đi đến và lấy bài 
làm ở nhà.  Nếu giáo viên đã rời khỏi trong ngày, học 
sinh sẽ không được phép đi đến lớp học.  Xin khuyến 
khích và làm việc với con em để trở nên có trách nhiệm 
trong việc bảo đảm tất cả những món đồ cần thiết được 
xếp bỏ vào để đem về trước khi rời lớp học.  
 
Ngoại Ngữ tại các Trường Tiểu Học (FLES):  
Chương Trình Ngoại Ngữ tại các Trường Tiểu Học 
(Foreign Language in the Elementary Schools (FLES)) 
giúp các học sinh học tập một ngôn ngữ thế giới qua 
nội dung hợp nhập Khoa Học và STEAM (Science 
(Khoa Học), Technology (Kỹ Thuật), Engineering (Kỹ 
Thuật Công Trình), the Arts (Nghệ Thuật), and 
Mathematics (Toán Học)).  Chương trình mang lại 
những cơ hội học tập ngôn ngữ cho tất cả học sinh ở 
trường tiểu học từ Mẫu Giáo đến suốt lớp 6. 
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Chủ tiêu của FLES là phát triển mức thông thạo ngôn 
ngữ của các học sinh và những kỹ năng thế kỷ thứ 21 
bằng cách giảng dạy những Ngôn Ngữ Thế Giới qua 
STEAM, đặt nặng chú trọng vào Khoa Học.  Các giáo 
viên sử dụng Học Tập Dựa Trên-Dự Án để giúp các học 
sinh học tập một ngôn ngữ khác trong khi phát triển 
những kỹ năng trong tất cả mọi lãnh vực.  
Tại Braddock, các học sinh nhận 60 phút mỗi tuần giảng 
dạy ngôn ngữ.  Mô hình nầy hỗ trợ năm phạm vi mục 
tiêu của các tiêu chuẩn toàn quốc về ngôn ngữ thế giới 
(truyền đạt, văn hóa, kết nối, so sánh, và cộng đồng) và 
theo sát với Virginia SOL về các Ngôn Ngữ Thế Giới. 
 
BUỔI LỄ PHÁT THƯỞNG & LÊN LỚP của lớp 
5:  Chúng tôi sẽ tổ chức buổi lể đặc biệt lên lớp và phát 
thưởng cho các học sinh lớp năm.  Buổi lễ hân hoan 
nầy sẽ mừng sự phát triển chúng tôi đã thấy trong năm 
học nầy ở các học sinh, cũng như là sự thừa nhận thành 
tích học tập của học sinh.  Các giáo viên dạy lớp và 
chuyên viên sẽ có mặt để cùng dự những buổi lễ mừng  
Chúng tôi khuyến khích quý vị cùng đến dự trong nhà 
ăn cho buổi nghi lễ và cho buổi tiệc ngay sau đó ở sân 
trong (nếu thời tiết cho phép) hay phòng thể dục.  
 
Chúng tôi yêu cầu quý vị giúp con em tuyển chọn y 
phục thích nghi để mặc vào ngày đó.  Đây là ngày quan 
trọng cho các em.  Xin hãy giúp con em trông đẹp xinh 
nhất có thể như các em cảm nghĩ.  Những nam sinh cần 
phải mặc quần dài và áo có cổ.  Những nữ sinh cần 
phải mặc y phục thoải mái và mang giày.  Những nữ 
sinh không nên mặc xiêm váy ngắn hay giày cao gót.  
Phần nhiều các học sinh sẽ đi lên và xuống bậc thang 
để nhận chứng chỉ, vì vậy an toàn là mối quan ngại.  
Giấy thông báo Trang Phục Đi Tới Thành Công nêu rõ 
những ví dụ quần áo thích hợp sẽ được gởi về nhà cho 
các gia đình tuần cuối Tháng Năm. 
 
Buổi Lễ Lên Lớp sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Ba 
11 tháng 6.  Chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ vào 
5:30 chiều và các cửa nhà ăn sẽ mở lúc 5:15 chiều.  
Các học sinh cần phải đến trường vào lúc 5:00 chiều và 
đi đến phòng thể dục.  
 
THỦ TỤC HÀNH LANG:  Những thủ tục trong hành 
lang cho các nhóm nhỏ và các nhóm cỡ-lớp là như sau: 
 Các học sinh sẽ đi yên lặng ở phía tay mặt của 

hành lang vào hàng một và ngừng lại ở tại những 
nơi được định rõ do giáo viên dạy lớp chỉ định. 

 Các học sinh sẽ đi cách xa tường hai miếng gạch 
vuông. 

 Các học sinh sẽ vào và ra tất cả các cửa bên phía 
tay-phải. 

 Các học sinh sẽ luôn đi với một bạn cùng lớp hay 
với lớp và nhìn phía trước. 

PHÒNG SỨC KHỎE:  Phòng sức khỏe của trường 
có tuyển dụng một Trợ Tá Y Tế của Trường (School 
Health Assistant (SHA)), Thứ Hai suốt Thứ Sáu 8:50 
sáng đến 3:40 trưa.  Trường cũng có Y Tá Y Tế Công 
Cộng (Public Health Nurse (PHN)) của trường.  
 
Phòng sức khỏe của trường không phải là trạm y khoa, 
vì vậy, chỉ có chăm sóc sức khỏe căn bản được cung 
cấp cho con em.  Nếu con em bị bệnh hay bị thương, 
quý vị sẽ được liên lạc theo những quy định hướng 
dẫn.  Nếu con em cần phải về nhà, em phải được đến 
đón càng sớm càng tốt.  Điều rất quan trọng là các 
tên của những người liên lạc khẩn cấp địa phương 
được liệt kê trên giấy thông tin chăm sóc khẩn cấp.  
Các người đó sẽ được tiếp xúc để đến rước con em nếu 
không liên lạc được với quý vị. 
 
Xin đừng cho các trẻ em đến trường nếu các em bị đau 
yếu.  Rất khó khăn cho các em để tập trung và làm các 
bài vở khi không cảm thấy khỏe, và cũng đặt các trẻ em 
khác trong rủi ro nguy hiểm.  Con em cần phải nghỉ ở 
nhà 24 giờ sau khi cơn sốt và/hay nôn mửa đã hết. 
 
Nếu con em có quan ngại về sức khỏe có thể ảnh 
hưởng ngày học của em, xin cung cấp thông tin trên 
mẫu phiếu thông tin sức khỏe.  Vì những quan ngại về 
sức khỏe của mỗi học sinh thay đổi, thông tin về sức 
khỏe cần phải được cập nhật hằng năm.  Thông tin nầy 
sẽ được giữ kín.  Nếu quý vị muốn tiếp chuyện với 
PHN liên quan đến vấn đề sức khỏe cụ thể, xin gọi 
phòng sức khỏe của trường tại 703-914-7310. 
Trường KHÔNG cung cấp những dược phẩm điều trị.  
Nếu con em cần phải có dược phẩm điều trị trong ngày 
học, một phụ huynh hay giám hộ phải mang dược 
phẩm điều trị đến trường kèm theo mẫu phiếu sức 
khỏe đầy đủ của trường được điền bởi phụ huynh 
hay giám hộ, và bác sĩ của đứa trẻ.  Những mẫu 
phiếu về dược phẩm điều trị có sẵn trong phòng sức 
khỏe của trường, văn phòng trường hay trực tuyến tại 
http://www.fcps.edu/forms.shtml.  Xin đừng gởi con 
em mang những dược phẩm điều trị tới trường.  
Một phụ huynh/giám hộ phải mang dược phẩm 
điều trị tới trường và mang về.  Điều nầy bảo đảm là 
những dược phẩm điều trị không bị thất lạc hay hư hại 
hay các học sinh khác tiếp cận được. 
 
Tất cả các dược phẩm điều trị có toa nhận được trong 
trường đều đòi hỏi phải đếm.  SHA hay người chỉ định 
của trường và phụ huynh/giám hộ sẽ đếm dược phẩm 
điều trị.  Chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn và hợp tác của 
quý vị khi chúng tôi tuân theo chánh sách nầy. 
 
Các học sinh nhận lãnh trách nhiệm đến phòng sức khỏe 
để dùng dược phẩm điều trị của mình.  Vì số lượng dược 
phẩm điều trị được phân phát ra, rất khó để gởi nhắc nhở 
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cho tất cả các học sinh nào quên dùng dược phẩm điều 
trị của các em.  Nếu quý vị muốn gọi phòng sức khỏe 
cho những cập nhật định kỳ, xin hãy làm vậy. 
Nhắc nhở cuối cùng của chúng tôi:  tất cả các dược 
phẩm điều trị để lại trong phòng sức khỏe được tiêu hủy 
lúc 11:00 sáng vào ngày cuối của năm học.  Nếu có 
những trường hợp giảm khinh ngăn trở một phụ 
huynh/giám hộ đến nhận lại dược phẩm điều trị không 
dùng lúc thời gian chỉ định nầy, xin tiếp xúc với phòng 
sức khỏe hay văn phòng chánh. 
 
BÀI LÀM Ở NHÀ:  Mục tiêu của bài làm ở nhà là 
mang lại cho các học sinh việc thực tập, chuẩn bị, hay 
nới rộng.  Ban Điều Hành Braddock khuyến khích các 
học sinh hoàn tất các bài tập chỉ định để hỗ trợ việc học 
tập của mình. 
 
GIỜ GIẢNG HUẤN:  Mọi nỗ lực phải được thực hiện 
để bảo vệ thời  giờ giảng huấn khỏi bị những gián đoạn 
bên ngoài.  Những điện đàm khẩn cấp và thăm viếng 
riêng tư với các học sinh được phép nếu được một giám 
hiệu chấp thuận.   
 
Hãy xem xét lại những kế hoạch sau-giờ học của gia 
đình với con em TRƯỚC KHI em đến trường.  Điều 
nầy sẽ giúp giữ gìn thời gian học tập của con em.  Giáo 
viên lãnh chịu trách nhiệm tất cả các trẻ em trong lớp 
học từ khi các em đến cho tới cuối ngày và không thể 
ngưng việc giảng dạy để tiếp chuyện với các phụ huynh 
hay khách viếng (xin xem phần mục Conference (Buổi 
Hội Họp)).   
 
ÂM NHẠC BẰNG NHẠC KHÍ & HỢP CA:  FCPS 
mang lại cho các học sinh cơ hội để tham gia trong nhiều 
chương trình âm nhạc khác nhau.  Có ba loại lớp học:  
ban nhạc, đàn dây, và hợp ca.  Các lớp ban nhạc bao 
gồm nhạc khí gõ, kèn sáo bằng gỗ, nhạc cụ kèn đồng và 
có mở cho các trẻ em ở lớp năm.  Các lớp đàn dây bao 
gồm đàn vĩ cầm, đàn viola, đàn cello, và đàn bass.  Có 
mở dạy cho các trẻ em ở những cấp lớp bốn và năm.  
Các lớp ban nhạc và đàn dây học mỗi tuần một lần độ 45 
phút với giảng viên.  Cả hai chương trình có mở cho việc 
tham gia trong lãnh vực về trình độ ban nhạc và ban hòa 
tấu cho các học sinh tiên tiến.  Hợp ca được dành cho 
các trẻ em ở lớp năm và học mỗi tuần một lần độ 45 phút 
với giảng viên. 
 
Các học sinh tham gia trong những chương trình nầy 
phải giữ vững các bài tập chỉ định trong lớp học trong 
khi theo học những chương trình.  Các giáo viên dạy lớp 
sẽ hỗ trợ các em trong những bài tập chỉ định, nhưng 
trách nhiệm của học sinh là hoàn tất tất cả các bài học chỉ 
định.  Tham gia trong những chương trình nầy cũng đòi 
hỏi sự cam kết của học sinh giữ vững việc giảng dạy 
trong lớp học với thực tập ở-nhà.  Sự thành công của các 

em sẽ trực tiếp liên hệ với số giờ và cố gắng các em 
muốn dành cho việc thực tập ở-nhà. 
 
ĐỒ VẬT MANG ĐẾN TRƯỜNG:  Xin đảm bảo các 
học sinh không mang đồ chơi, kể cả các trò chơi điện tử 
và trò chơi bài, tới trường hay trên xe buýt nhà trường.  
Trường không chịu trách nhiệm cho sự an toàn và bảo vệ 
cho các đồ vật mang từ nhà.  Các phụ huynh được yêu 
cầu phải biết chắc chắn những gì con em mang đến 
trường.  Xin ghi nhớ theo dõi những gì con em tuyển 
chọn về thời gian chia sẻ.  Những món đồ để chia sẻ cần 
phải có lợi ích và giá trị cho lớp và có liên hệ đến một số 
giai đoạn học tập.  Những đồ vật gây xáo trộn sẽ bị 
tịch thu cho các phụ huynh đến nhận lại ở văn phòng 
chánh.  
 
KISS-N-RIDE:  Nếu các phụ huynh muốn cho (các) 
con em tham gia vào Kiss-N-Ride, các phụ huynh phải 
điền đầy đủ mẫu phiếu Braddock Kiss-N-Ride.  
 
Một khi các phụ huynh đã hoàn lại mẫu phiếu Kiss-and-
Ride, các học sinh sẽ nhận một bộ thẻ có số.  Những thẻ 
số nầy sẽ được dùng để giúp cho nhân viên điều hành và 
học sinh biết quý vị đã đến tại Kiss-N-Ride.  Xin đặt thẻ 
số lớn có con số quay mặt vào kính chắn gió hay tấm che 
nắng xe hơi.  Việc nầy sẽ làm dễ dàng hơn cho thành 
viên Ban Điều Hành Braddock tấy và gọi (các) con em 
ra ngoài.  Xin đưa thẻ số phụ cho các người nào khác có 
thể đến rước (các) con em tại Kiss-N-Ride.  Ngoài ra, 
(các) con em sẽ nhận một thẻ số nhỏ để gắn trên túi đeo 
lưng.  Xin hãy giúp (các) con em ghi nhớ số Kiss and 
Ride của em/các em.  
 
THƯ VIỆN/CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TIỆN 
TRUYỀN THÔNG:  Mục tiêu của chương trình 
Phương Tiện Truyền Thông Thư Viện là để cung cấp sự 
yểm trợ và những dịch vụ cho các trường FCPS.  
Chương trình thư viện/phương tiện truyền thông 
Braddock của chúng tôi hỗ trợ các học sinh, ban điều 
hành trường, và phụ huynh.  Xin đến Braddock và gặp 
gỡ người quản thủ thư viện và phụ tá quản thủ viên thư 
viện và ghi danh xin một thẻ thư viện.   
 
MẤT VÀ TÌM THẤY:  Xin ghi nhãn tất cả đồ đạc 
cá nhân.  Tất cả các món đồ tìm thấy được trong trường 
sẽ được để ở trong phòng kho Lost and Found (Mất và 
Tìm Thấy) ở gần cửa #7.  Các học sinh cần phải kiểm 
đầu tiên ở nơi đó nếu đã làm thất lạc một vật nào.  Các 
phụ huynh cũng được hoan nghênh đến và kiểm.  Nhiều 
đồ vật vẫn không có người nhận lại mỗi năm và được 
tặng biếu cho các hội từ thiện địa phương. 
 
BỮA ĂN TRƯA:  Lịch ăn trưa trong trường sẽ gởi về 
nhà ngày đầu khai trương liệt kê các bữa ăn trưa được 
dọn ra tại nhà ăn.   
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Đóng cửa trường gây cho Dịch vụ Thực phẩm và Dinh 
dưỡng thay đổi thực đơn từ thực đơn quảng bá.  Các 
phụ huynh không thể được thông báo về những thay đổi 
trước vì sự bất định về số các ngày đóng cửa trường, hư 
hỏng của dụng cụ thiết bị, và giao hàng sản phẩm.   
 
Phụ huynh được hoan nghênh ăn với các con em.  Giá 
ăn trưa thay đổi từng năm một và sẽ được bao gồm 
trong thơ Trở-Lại-Trường.  Chúng tôi luôn vui mừng 
thấy một phụ huynh, ông bà, hay anh chị em ruột đến 
ăn với một học sinh.  Khách viếng thường hoặc mua 
bữa ăn trưa của nhà ăn hay mang theo một bao đồ ăn 
trưa từ nhà.   
 
Điều nầy rất tốt cho các học sinh được thấy người lớn 
cũng ăn bữa ăn trưa dinh dưỡng.  Chúng tôi yêu cầu 
quý vị không mang nước ngọt hay bữa ăn trưa với 
“thức ăn nhanh (fast-food)”, việc nầy có thể là điều 
chia trí cho các học sinh khác.  
 
Việc bán nước ngọt cho học sinh được cấm chỉ tại tất 
cả các Trường Công Quận Fairfax, từ trường tiểu học 
đến hết trung học, trong ngày học.  
 
Quý vị có thể gởi tiền vào trương mục bữa ăn trưa của 
con em hay quý vị có thể vào trực tuyến tại 
mylunchmoney.com và tự động trả cho bữa ăn trưa 
của con em.  Trương mục có thể được kiểm bất cứ lúc 
nào, và việc nầy là cách nhanh chóng, dễ dàng để chắc 
chắn là con em có tiền ăn trưa.  Nếu quý vị cần thêm 
chi tiết về các bữa ăn trưa, xin viếng địa chỉ mạng 
FCPS tại 
http://www.fcps.edu/fs/food/serve/lunchmenus.shtml  
 
CHỐC LÁT IM LẶNG:  Một chốc lát im lặng sẽ 
được tôn trọng mỗi ngày trước Lời Thề Trung Tín. 
 
GIỜ LÀM VIỆC:  8:30 sáng đến 4:30 chiều vào tất cả 
ngày học. 
 
BUỔI MỞ CỬA TIẾP TÂN:  Các phụ huynh được 
hoan nghênh đến dự Buổi Mở Cửa Tiếp Tân của Tiểu 
Học Braddock.  Đây là một cơ hội rất tốt cho các phụ 
huynh/giám hộ gặp gỡ và chào hỏi giáo viên của con 
em và nhìn thấy lớp học của con em.  
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BRADDOCK:  BES 
được tổ chức theo các cấp lớp (Mẫu Giáo-Lớp 5, gồm 
cả lớp Vườn Trẻ).  Các học sinh được chỉ định đến lớp 
học theo cấp lớp dựa vào tuổi tính theo thời gian.  Các 
giáo viên tại mỗi cấp lớp làm việc như là những toán 
đội.  Các học sinh có thể được linh động hợp thành 
nhóm tùy theo những kỹ năng về đọc, ngữ văn, và 
toán, tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là để duy trì các 
lớp càng khác thể càng tốt.  Trong khi nghiên cứu cho 

thấy các lớp với những khả năng hỗn hợp tạo một môi 
trường học tập tích cực cho tất cả các học sinh, mục 
tiêu của chúng tôi tại Braddock là đáp ứng những nhu 
cầu học tập của tất cả các học sinh để các em đạt ít nhất 
là một năm về mức tiến bộ học tập.  Các học sinh theo 
học mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, ăn trưa với lớp học của 
mình, và sử dụng kỹ thuật trên căn bản hằng ngày. 
    
LIÊN LẠC VIÊN & TRUNG TÂM PHỤ HUYNH:  
Tiểu Học Braddock có một liên lạc viên phụ huynh và 
trung tâm phụ huynh được đặt ở trong trường ốc của 
chúng tôi.  Các liên lạc viên phụ huynh là những nhân 
viên Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) được trả 
lương hằng giờ nào mà tiêu biểu cho nhiều văn hóa, 
ngôn ngữ, và chủng tộc khác nhau.  Họ được tuyển 
dụng để nâng cao liên lạc và tác động giữa gia đình và 
nhà trường nhằm mục đích gia tăng thành tích học tập 
của học sinh.  Những liên lạc viên phụ huynh giúp các 
phụ huynh hiểu biết cách nào quý vị có thể tham gia 
nhiều hơn trong việc học vấn của các con em và cũng 
giúp nhân viên trường hiểu thêm về những nếp sống tại 
nhà qua những việc sau đây: 

 Hướng dẫn các gia đình vào FCPS và văn 
hóa và những kỳ vọng của hệ trường. 

 Tạo dễ dàng cho sự hiểu biết liên văn hóa và 
tôn trọng trong trường học và cộng đồng. 

 Liên kết các gia đình với những chuyên viên 
của trường và nguồn liệu. 

 Giúp cho các phụ huynh hiểu biết những 
phương cách mà gia đình có thể hỗ trợ thành 
tích học tập của học sinh. 

 Giúp các gia đình thông qua hệ trường để 
yểm trợ quyền lợi của các con em. 

 
BUỔI HỌP PHỤ HUYNH-GIÁO VIÊN:  Những 
buổi hội họp là một phần quan trọng trong việc thông 
tin liên lạc với các phụ huynh.  Việc yêu cầu cho một 
buổi họp có thể có từ phụ huynh hay giáo viên.  
Trường Tiểu Học Braddock có hai buổi hội họp phụ 
huynh-giáo viên một năm,Mùa Thu & Mùa Xuân. 
Sáng sớm là thời gian bận rộn cho các giáo viên và 
học sinh lúc phải ổn định trong thông lệ hằng ngày. 
Đây không phải là thời gian thích hợp cho một buổi 
họp trừ khi có sắp xếp trước với giáo viên.  Chúng 
tôi yêu cầu quý vị vui lòng lấy hẹn; các giáo viên có thể 
luôn được liên lạc qua văn phòng trường.  Các giáo 
viên sẽ gọi tất cả các phụ huynh cho một buổi họp vào 
cuối học kỳ một. 
 
TUẦN KIỂM VIÊN:  Tiểu Học Braddock có một 
chương trình Tuần Kiểm An Toàn thượng hạng.  
Những trẻ em ở các cấp bốn và năm đều hội đủ điều 
kiện làm tuần kiểm viên.  Các tuần kiểm viên phải dẫn 
đầu bằng gương mẫu, vì vậy tư cách của người công 
dân tốt là một điều kiện đòi hỏi để tham gia.  Các tuần 
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kiểm viên có thể nhận dạng được bằng thắt lưng màu 
vàng tươi hay xanh chanh các em luôn mang.  Các em 
giúp đảm bảo tất cả các quy tắc an toàn được tuân thủ 
trong trường học, trên sân chơi, đi bộ đến và rời trường, 
tại trạm xe buýt và trong khi trên xe buýt.  Hợp tác với 
các tuần kiểm viên sẽ làm cho Braddock trở nên một 
nơi an toàn hơn cho tất cả mọi người. 
 
LỜI THÊ TRUNG TÍN:  Lời Thề Trung Tín sẽ được 
đọc mỗi ngày. 
 
CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN TRẺ:  Braddock hân 
hạnh có Chương Trình Giáo Dục Gia Đình và Ấu Nhi 
(Early Childhood Education Program (FECEP))/Măng 
Non.  Đây là một kinh nghiệm học tập sớm có phẩm 
chất cao dành cho các học sinh ở tầm tuổi từ ba và bốn 
tuổi hội đủ điều kiện về mức thu nhập, kể cả các trẻ em 
có khiếm tật.  Ban điều hành chương trình làm việc với 
các phụ huynh để cung cấp những dịch vụ toàn diện, 
nhằm yểm trợ phát triển về các mặt thể chất, xã hội-cảm 
xúc, và trí tuệ của trẻ em  
 
THỦ TỤC GIỜ RA CHƠI:  Trong giờ ra chơi các 
học sinh tham gia vào những hoạt động thể chất và phải 
tuân theo các quy tắc an toàn.  Các học sinh Braddock 
có 30 phút ấn định cho giờ ra chơi mỗi ngày, do đó các 
học sinh nên ăn mặc một cách thích hợp, gồm cả giày 
thích hợp để đùa chơi.  
 
Những kỳ vọng sân chơi là như sau: 
 Các học sinh sẽ dùng dụng cụ thiết bị sân chơi 

và/hay Thể Dục phù hợp.  
 Các học sinh sẽ chơi một cách an toàn với những 

người khác và giữ tay và chân cho riêng mình.  
 Các học sinh sẽ đi bộ trên lề đường và luôn luôn 

lắng nghe giáo viên của mình. 
 
Các giáo viên sẽ cung cấp một loạt những sinh hoạt cho 
các học sinh (đá banh, dụng cụ thiết bị sân chơi, nhảy 
dây, bóng rổ, v..v.) và khuyến khích các em tham gia.   
 
Tất cả học sinh Braddock nhận những chỉ dẫn an toàn sân 
chơi từ các giáo viên Thể Dục.  Các học sinh phải tuân 
theo các quy tắc an toàn cho tất cả mọi khu sân chơi:  
nhựa đường, sân chơi (gỗ vụn), các khu vực sân và cỏ.   
 
AN TOÀN & AN NINH:  Để cung cấp khung cảnh an 
toàn và thoải mái nhất cho các học sinh, những thủ tục 
sau đây sẽ được áp dụng: 
 Tất cả các học sinh di chuyển từ địa điểm nầy sang 

địa điểm khác nội trong trường phải dưới sự giám 
sát của một người lớn hay sử dụng hệ thống bạn 
thân. 

 Tất cả những học sinh nào bãi học trong ngày học 
sẽ được tan học từ văn phòng và ghi xuất bằng 
cách sử dụng hệ thống ghi xuất vi tính. 

 Tất cả các khách viếng đòi hỏi phải đến trình tại 
văn phòng chánh, xuất trình thẻ căn cước có hình 
(như bằng lái xe hay hộ chiếu), ký-nhập, và phô 
bày thẻ khách viếng trong lúc ở trên khuôn viên 
trường.   

 
Diễn Tập An Toàn & An Ninh: 

FCPS đòi hỏi tất cả các trường phải có nhiều diễn tập 
trong suốt năm học để chuẩn bị các học sinh trong 
những tình huống khẩn cấp (như, Diễn Tập Phòng Hỏa, 
Diễn Tập Phòng Bão Lốc, Diễn Tập Khóa Kín Cửa, 
Giữ Trường Ốc An Toàn, Ở Tại Chỗ & Chờ Xem, và 
Trú Ẩn tại Chỗ). 
 
ĐẶC BIỆT (Thể Dục, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Thư Viện, 
FLES, Kỹ Thuật, và Ban Nhạc & Đàn Dây):  Các trẻ 
em tại Tiểu Học Braddock có mở những lớp đặc biệt về 
thể dục (physical education (PE)), âm nhạc/ban 
nhạc/đàn dây, mỹ thuật, những kỹ năng thư viện, ngoại 
ngữ-Tây Ban Nha, và kỹ thuật.  Mỗi lớp học tham gia 
tất cả những lớp nầy trên căn bản ấn định thường lệ.   
 
GHI CHÚ:  Những lớp thể dục được diễn ra trong 
phòng thể dục, trên sân vận động, và lớp học.  Các học 
sinh cần phải ăn mặc phù hợp với hoạt động thân thể 
mạnh mẽ trong những lớp thể dục.  Những dép có 
quai, giày crocs, giày hở đằng sau là không an toàn 
và KHÔNG được phép.  Quần áo cần phải rộng để 
cho phép cử động không hạn chế.  Những áo đầm/xiêm 
váy là không phù hợp, trừ khi có quần cụt được mặc 
bên dưới.   
 
Tất cả các học sinh phải tham gia ngoại trừ được xin 
miễn bởi giấy bác sĩ hay phụ huynh.  Các giáo viên âm 
nhạc, thể dục, và mỹ thuật, ngoài giờ dạy mỗi lớp, phụ 
giúp với tất cả các chương trình cấp lớp và cộng tác chặt 
chẽ với các giáo viên dạy lớp để hội nhập với nội dung 
các môn học.  Người quản thủ thư viện gặp gỡ với tất cả 
các lớp để củng cố SOL, những kỹ năng về thư viện và 
tài liệu tham khảo và để nuôi dưỡng tính say mê đọc sách 
suốt-đời.  Người quản thủ thư viện và Chuyên Viên Kỹ 
Thuật Tại Trường (School Based Technology Specialist 
(SBTS)) gặp gỡ với mỗi cấp lớp (Mẫu Giáo-Lớp 5) trên 
căn bản liên tục để hợp nhất những kỹ năng về thư viện 
và kỹ thuật với giáo trình các sinh hoạt liên hệ.  
 
DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT:  Tất cả Hệ 
Trường Công Quận Fairfax dành những dịch vụ giáo 
dục đặc biệt miễn phí cho các phụ huynh. Giáo dục đặc 
biệt xảy ra từ IDEA, Đạo Luật về Giáo Dục dành cho 
các Cá Nhân Bị Khiếm Tật.  Giáo dục chuyên biệt nầy 
đáp ứng những khác biệt và nhu cầu về học tập cá nhân 
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của học sinh.  Tiến trình nầy liên quan đến việc sắp xếp 
các thủ tục giảng dạy theo kế hoạch cá nhân và theo dõi 
có hệ thống, dụng cụ thiết bị ứng hợp và những học 
liệu, khung cảnh tiếp cận, và những can giúp khác được 
thiết kế để giúp các học viên có những nhu cầu đặc biệt 
đạt được sự tự-túc cá nhân ở trình độ cao và thành công 
trong trường và ở cộng đồng hơn là nếu học sinh chỉ 
được tiếp cận việc học tập trong một lớp học điển hình.  
Quý vị cũng có thể có thêm chi tiết bằng cách vào địa 
chỉ mạng của FCPS: 
http://www.fcps.edu/dss/sei/index.shtml  
 
CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ÂM VÀ NGÔN NGỮ:  
Tất cả Hệ Trường Công Quận Fairfax có mở các 
chương trình những khiếm năng/rối loạn diễn âm và 
ngôn ngữ về cách phát âm, giọng nói, lưu loát, và/hay 
những kỹ năng ngôn ngữ thu nhận và diễn đạt.  Tất cả 
các trẻ em mẫu giáo và các trẻ em ở các cấp lớp 1-3 mới 
đến hệ trường được kiểm lọc để nhận định bất kể nhu 
cầu nào cho dịch vụ nầy.   
 
Để cho con em được nhận những dịch vụ diễn âm và 
ngôn ngữ, các em phải được xét hội đủ điều kiện qua 
Ủy Ban Kiểm Lọc Địa Phương để nhận những dịch vụ 
giáo dục đặc biệt nhằm tham gia chương trình nầy.  
Những trẻ em nào được xét thấy hội đủ điều kiện sẽ gặp 
chuyên viên diễn âm và ngôn ngữ theo những mục tiêu 
đã thiết lập trong văn kiện Kế Hoạch Giáo Dục Cá 
Nhân (Individual Educational Plan (IEP).  Giáo viên, 
chuyên viên diễn âm/ngôn ngữ và phụ huynh cùng 
đồng ý với kế hoạch nầy.  Nếu quý vị có bất cứ điều gì 
quan ngại liên quan đến những kỹ năng về âm diễn và 
ngôn ngữ của con em, xin tiếp xúc với chuyên viên âm 
diễn/ngôn ngữ của trường chúng tôi. 
 
TIÊU CHUẨN HỌC VẤN (SOLs)):  Các học sinh ở 
cấp lớp 3 đến hết 5 sẽ dự kỳ thi trực tuyến các Tiêu 
Chuẩn Học Vấn (Standards of Learning (SOLs)) của 
Tiểu Bang Virginia.  Những kỳ thi nầy bắt đầu vào 
Tháng Năm và thông qua cho đến Giữa-Tháng Sáu.  
 
Các SOLs là những kỳ thi tiêu chuẩn hóa đòi hỏi bởi 
Tiểu Bang Virginia và mang lại một thoáng nhìn về sự 
hiểu biết học tập của con em.  Trong khi các học sinh và 
đôi lúc các phụ huynh có thể cảm thấy lo lắng về những 
kỳ thi sắp tới, xin yên tâm là chúng tôi đã được chuẩn bị 
sẵn sàng bằng cách học tập giáo trình và áp dụng trong 
thực tập để cố gắng làm tốt nhất cả năm.   
 
Để chuẩn bị sẵn sàng cho SOLs, sự giúp đở và hỗ trợ 
của quý vị rất cần thiết.  Xin tránh lấy bất cứ các cuộc 
hẹn nào trong những ngày nầy.  Đồng thời, phải chắc 
chắn là con em ngủ ngon giấc qua đêm, ăn bữa ăn sáng 
lành mạnh, và đi đến trường đúng giờ. 
 

HỘI ĐOÀN HỌC SINH (SCA):  Mỗi năm ban điều 
hành Tiểu Học Braddock làm việc hăng say để gầy dựng 
và giữ vững một Hội Đoàn Học Sinh.  Tất cả các học 
sinh trong trường tham gia trong những sinh hoạt chung 
của SCA và tuyển chọn các đại diện SCA.  SCA mang 
lại cho các học sinh cơ hội lãnh nhận trách nhiệm và sử 
dụng những kỹ năng lãnh đạo.  Mục tiêu của SCA là: 
 Mang lại cơ hội cho các học sinh phát triển những 

chương trình đề xướng phục dịch cho cộng đồng. 
 Cải tiến tinh thần của trường bằng cách khích động 

việc tham gia trong những sinh hoạt học đường. 
 Cung cấp cơ hội cho các học sinh để trù hoạch và 

tham gia vào những chương trình và dự án liên hệ 
đến cộng đồng. 

 Làm việc với ban giảng huấn trường trong việc 
phát huy sự hiểu biết tốt hơn giữa các giáo viên, 
học sinh, và phụ huynh. 

 Đem lại cơ hội cho các học sinh của chúng tôi để 
phát triển những kỹ năng lãnh đạo và là những tấm 
gương tốt. 

 
HỒ SƠ HỌC SINH:  Tất cả hồ sơ được lưu giữ bởi 
trường được mở để các phụ huynh hay giám hộ xem 
xét.  Những hồ sơ nầy không thể được phổ biến cho bất 
cứ ai bên ngoài hệ thống trường mà không có sự cho 
phép bằng văn bản/miệng của phụ huynh hay giám 
hộ.  Nếu quý vị muốn xem lại hồ sơ của con em, xin 
nộp gởi yêu cầu bằng văn bản cho trường để lấy hẹn. 
 
HỌC SINH VỤ:  Tất cả các trường học Quận Fairfax 
được phục vụ bởi một chuyên viên tâm lý trường và cán 
sự xã hội.  Những người nầy có trách nhiệm trắc 
nghiệm các trẻ em cho những chương trình đặc biệt, 
phục vụ trong ủy ban kiểm tra địa phương của trường, 
trình báo những kết quả kỳ thi cho các phụ huynh và 
giáo viên, và tư vấn cho cả các trẻ em và phụ huynh.  
Thêm chi tiết về những dịch vụ nầy có thể có được qua 
văn phòng trường. 
 
ĐI HỌC TRỄ:  Một khởi đầu tốt là phần quan trọng 
nhất của mỗi ngày.  Do đó chúng tôi yêu cầu con em 
đến trường giữa các giờ 8:30 sáng và 8:50 sáng.  Những 
học sinh nào đến sau 8:50 sáng được coi là đi học trễ.  
 
Ghi Chú:  Các thành viên ban điều hành trực giữa các 
giờ 8:30 sáng và 8:50 sáng.  Các cửa ngoài được đóng 
lúc 8:50 sáng.  Những học sinh nào đến sau giờ nầy sẽ 
bị coi là trễ và cần phải vào qua cửa #1.  
 
Việc đi học trễ liên tục gây phương hại cho sự thành 
công của học sinh trong trường.  Xin cố lưu ý cho con 
em khởi đầu ngày đúng giờ.  
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Tiểu Học Braddock có bàn cho đi trễ trong hành lang 
để nhận các học sinh.  Các phụ huynh cần dẫn con 
em vào trong trường ốc.  
 
SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI:  Các Học Sinh & Nhân 
Viên được khuyến khích không sử dụng những điện 
thoại di động trên khuôn viên trường, trừ khi là việc 
khẩn cấp.  Mỗi lớp học đều được trang bị với một máy 
điện thoại.  Các học sinh chỉ được phép sử dụng điện 
thoại khi hoàn toàn cần thiết vì những lý do sức khỏe, 
thành công học tập và/hay an toàn.   
Các học sinh phải cất giữ điện thoại của các em an toàn 
và không trông thấy. Trường không chịu trách nhiệm 
về những điện thoại bị thất lạc hay mất cắp.  
 
KHẢO THÍ:  Tất cả các trường Quận Fairfax tham 
gia vào những trắc nghiệm toàn-hệ trường công được 
tiến hành qua Phòng Khảo Thí Học Sinh.  Có nhiều 
loại kỳ thi khác nhau được tiến hành cho các trẻ em ở 
Quận Fairfax (như, iReady, DRA-WA, DRA-2, MRA, 
eCART/Horizon, NNAT, CogAT, và SOLs).  Lịch thi 
trong năm được phân phát cho các phụ huynh/gia đình 
qua News You Choose (Tin Tức Quý Vị Chọn) và sẽ 
được đăng trên trang mạng Braddock.  
 
HIỆN TRẠNG TRƯỜNG ĐỀ MỤC I:  Tiểu Học 
Braddock là một Trường Đề Mục I.  Mục tiêu của đề 
mục nầy là để đảm bảo tất cả các trẻ em có một cơ hội 
công bằng, bình đẳng, và có ý nghĩa để có được một 
nền giáo dục phẩm chất cao và đạt, tối thiểu, mức 
thông thạo trên các tiêu chuẩn học tập thử thách của 
Tiểu Bang và thẩm định học tập của tiểu bang.  
 
Các Trường Đề Mục I được hỗ trợ tài chánh để đáp 
ứng những nhu cầu giáo dục của các học sinh có nguy 
cơ.  Những tài khoản được sử dụng cho việc yểm trợ 
giảng dạy thêm và để tài trợ những sinh hoạt hỗ trợ các 
học sinh về toán, đọc, và viết. Sự trợ giúp nầy vượt xa 
hơn các lớp học bình thường. 
 
BUỔI HỌP TẠI TÒA THỊ CHÍNH:  Những học sinh 
ở các lớp 2 đến hết lớp 5 tham gia các buổi họp Giáo 
Dục Cá Tính Cấp Lớp tại Tòa Thị Chính.  Tại BES, 
chúng tôi nghĩ cá tính đáng kể đến và cần phải được 
truyền vào không khí học đường và lề thói hằng ngày.  
 
Giáo dục cá tính phát triển những đặc điểm cá tính tích 
cực (như Trách Nhiệm, Kiên Trì, Tự Kỷ Luật, Ân Cần, 
Trung Thực và Tôn Trọng) và các đức tính tốt cho cá 
nhân và tốt cho xã hội.  Các nhân viên điều hành của 
chúng tôi làm việc không ngừng để cải thiện không khí 
học đường và phát triển các học sinh có cá tính mạnh 
mẽ để truyền cảm hứng làm tốt và làm giỏi.   
 

DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH:  Tiểu Học Braddock làm 
việc cùng với Sở Ngôn Ngữ Vụ cung cấp những dịch 
vụ thông dịch bằng lời và phiên dịch bằng văn bản cho 
tất cả các Trường Công và Sở Quận Fairfax.   
 
Tại những sinh hoạt buổi tối ở Braddock, chúng tôi sử 
dụng Hệ Thống Thông Dịch Ngôn Ngữ (Language 
Interpretation System (LIS)) và các liên lạc viên phụ 
huynh (như, tiếng Tây Ban Nha, Đại Hàn, và Việt) như 
một phương tiện để truyền đạt với các gia đình nào 
không nói thông thạo tiếng Anh.   

CHƯƠNG TRÌNH Hội Nhập Hai-Chiều (Two-
Way Immersion (TWI)):  BES có mở dạy cho các 
học sinh học tiếng Tây Ban Nha thông qua một chương 
trình hội nhập hai-chiều (two-way immersion (TWI) 
bắt đầu từ mẫu giáo.  Những học sinh nào tham gia 
trong chương trình đến từ một trong hai ngôn ngữ căn 
bản.  Một nửa số học sinh trong lớp đến từ các gia đình 
mà ngôn ngữ bản địa là tiếng Anh, và một nửa từ các 
gia đình mà ngôn ngữ bản địa không phải là Anh ngữ.  

Chương trình tập trung vào sự phát triển về biết đọc 
viết và những kỹ năng lãnh vực nội dung tiếng Anh và 
Tây Ban Nha.  Các trẻ em được giảng dạy nửa ngày 
học bằng tiếng Anh (Ngữ Văn & Lịch Sử) và nửa ngày 
học bằng tiếng Tây Ban Nha (Toán & Khoa Học).  
Những học sinh nói tiếng Anh học các kỹ năng về chữ 
hiện đang được giảng dạy bằng tiếng Anh cũng như là 
các kỹ năng về chữ được giảng dạy bằng tiếng Tây Ban 
Nha.  Trải qua thực hành nầy, học sinh thu đạt được 
tiếng Tây Ban Nha.  Các học sinh nào nói tiếng Tây 
Ban Nha đang phát triể những kỹ năng Anh ngữ đồng 
thời cũng phát triển những kỹ năng về chữ và lãnh vực 
nội dung ngôn ngữ nói ở nhà.  

Chương trình có lợi cho cả đôi bên học sinh vì có thể 
phục vụ như là mô hình vai trò ngôn ngữ đồng lứa cho 
nhau.  Giáo trình theo sát Chương Trình Học Vấn của 
Hệ Trường Công Quận Fairfax.  

PHÁ HOẠI:  Nếu quý vị nhận thức được những hành 
vi phá hoại, xin tiếp xúc với an ninh trường học tại 703-
764-2400, hay gọi cho Cảnh sát Quận Fairfax tại 703-
691-2131. 
 
KHÁCH VIẾNG:  Tiểu Học Braddock mở cửa và 
chào đón và khuyến khích sự tham gia tích cực của các 
phụ huynh và tình nguyện viên.  Nếu các phụ 
huynh/giám hộ muốn đến viếng thăm lớp học của con 
em mình và/hay ăn trưa với con em mình trong giờ ăn 
trưa, điều quan trọng là liên lạc với trường để tìm biết 
xem lớp học của con em có trên lịch trình hằng ngày 
thường xuyên không để cho chuyến viếng thăm của 
quý vị có ý nghĩa.   
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Chính sách FCPS đòi hỏi tất cả khách viếng phải tới 
văn phòng khi vào bất kỳ trường sở công lập nào, xuất 
trình một thể căn cước có hình (như bằng lái xe hay hộ 
chiếu), và mang thẻ dành cho khách viếng trong lúc ở 
trong trường sở. 
 
TÌNH NGUYỆN VIÊN:  Tất cả các người tình 
nguyện đều được hoan nghênh tại BES.  Xin tình 
nguyện khi nào quý vị có thể và trong khả năng nào 
quý vị có thể.  Nếu quý vị muốn tình nguyện, xin tiếp 
xúc với Liên Lạc Viên Phụ Huynh hay gọi văn phòng 
phía trước của chúng tôi tại 703-914-7300.  
 
ĐI BỘ:  BES là một trường học cộng đồng nơi mà đa 
số các học sinh của chúng tôi đi bộ đến và rời trường.  
Các học sinh được bãi học từ phòng thể dục (cửa 4) nơi 
mà các em sẽ được đón bởi một người lớn và cửa 5 nơi 
mà những học sinh nào có phép của phụ huynh tự mình 
đi bộ về nhà hay gặp các anh chị em ruột/bàn bè.  Các 
thành viên điều hành có mặt tại nhiều địa điểm khác 
nhau để đảm bảo sự an toàn của các con em.  Các học 

sinh được nhắc nhở đi trên những lề đường khi đi bộ về 
nhà và được khuyến khích đi bộ thẳng về nhà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


