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1. Học sinh có thể nhận bữa ăn miễn phí: Nhiều trường học, thị trấn và điểm phát thực phẩm có cung cấp 
bữa sáng và bữa trưa mang về. Địa điểm và thời gian có thể thay đổi, vì vậy, hãy thường xuyên theo dõi 
thông tin. Hãy gọi cho nhà trường, ngân hàng thực phẩm hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng. 

2. Dịch vụ dịch thuật và phiên dịch sẽ được cung cấp cho quý vị: Trong thời gian đóng cửa, trường học 
phải liên hệ với quý vị và chia sẻ thông tin bằng ngôn ngữ mà quý vị ưu tiên sử dụng. Nếu quý vị chỉ nhận 
được thông tin bằng tiếng Anh, hãy báo cho trường biết quý vị cần sử dụng ngôn ngữ nào và quý vị muốn 
nhận thông tin bằng cách nào.  

3. Học sinh có quyền học “ESL” hoặc Học Ngôn ngữ: Học sinh học tiếng Anh phải được giáo viên ESL hỗ trợ 
và giảng dạy bằng tiếng Anh để có thể hiểu và tham gia học tập trên lớp. Nếu con của quý vị cần được giảng 
bài hoặc hỗ trợ làm bài tập, hãy hỏi giáo viên ESL. 

4. Trường học có thể hỗ trợ thông qua hình thức học trực tuyến: Nếu trường học của quý vị có giảng dạy 
trực tuyến, quý vị hãy hỏi cách kết nối mạng hoặc hỏi mượn máy tính. Trường học cũng có thể hướng dẫn 
cho quý vị biết cách học trực tuyến, bao gồm cách sử dụng dịch vụ dịch thuật và tài liệu ESL. 

5. Trường học có trách nhiệm hỗ trợ học sinh khuyết tật: Nếu con em quý vị bị khuyết tật, trường học có 
trách nhiệm trao đổi với quý vị về các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con quý vị bằng ngôn ngữ mà quý vị ưu 
tiên sử dụng. Trong đó bao gồm những hình thức hỗ trợ dành cho con quý vị và những thay đổi tạm thời sẽ 
diễn ra trong thời gian trường đóng cửa. Nếu nhà trường không cung cấp được một số dịch vụ nhất định, 
con quý vị có thể sử dụng những dịch vụ đó khi trường học mở cửa trở lại.  
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Các ấn phẩm của ELC cung cấp thông tin về một số quy định chung của pháp luật. Tuy nhiên, mỗi tình huống lại khác nhau và hướng dẫn của tiểu 
bang cũng như liên bang về các quy định này vẫn còn có nhiều thay đổi.  
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