Kính gửi các bậc phụ huynh và gia đình,
Phòng Giáo dục hạt Santa Clara đã thực hiện một cuộc nghiên cứu để xem xét việc tiếp
tục các dịch vụ cho các học sinh bị khuyết tật. Một phần của cuộc nghiên cứu này là việc
thiết lập một Lực lượng đặc nhiệm bao gồm nhiều thành viên từ các học khu, cộng đồng,
nhóm phụ huynh và các cơ quan trên khắp Thung lũng Santa Clara. Một phần công việc
của Lực lượng đặc nhiệm là giúp phát triển bản khảo sát được đính kèm mà sẽ được gởi
đến các học khu, phụ huynh và các cơ quan cộng đồng.
Chúng tôi mong có được sự giúp đỡ của quý vị trong việc hoàn tất bản khảo sát về các
dịch vụ dành cho học sinh bị khuyết tật. Phòng Giáo dục hạt Santa Clara nhận biết vai trò
quan trọng của các phụ huynh và gia đình trong việc giáo dục con cái họ. Chúng tôi
mong có được lời góp ý của quý vị trong bản khảo sát và buổi họp góp ý để chúng trở
thành một phần của cuộc nghiên cứu toàn hạt này. Bản khảo sát sẽ dài không quá 15 phút
của quý vị. Thông tin từ bản khảo sát này và các buổi họp góp ý sẽ không tiết lộ danh
tánh và sẽ chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp. https://www.surveymonkey.com/r/SECSSViet
Các buổi họp góp ý sẽ được tổ chức vào ngày 15 đến ngày 17 tháng 1 năm 2019 tại Santa
Clara County Office of Education, tức là Phòng Giáo dục hạt Santa Clara, tại 1290
Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131. Các buổi góp ý này sẽ kéo dài khoảng một tiếng.
Quý vị sẽ có ba cơ hội để chia sẻ lời góp ý của mình: ngày 17 tháng 1 năm 2019 lúc 9:35
sáng và hai phiên buổi tối sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 1, từ 6:00 tối đến
7:30 tối.
Phần cuối của bản khảo sát sẽ có một đường link nối vào trang mạng để quý vị đăng ký
dự các buổi họp góp ý. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị và chúng tôi mong có được các câu
đáp và góp ý của quý vị cho cuộc nghiên cứu này.
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