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Thưa Quý vị Phụ Huynh/Quý vị Giám Hộ Học Sinh: 
 
Xin chào mừng quý vị đến với Học Đường Công Lập DC (DCPS).  Dựa vào các tin tức quý vị 
cung cấp khi đến ghi tên học cho con em, con em quý vị đã được giới thiệu tới Ban Lãnh Hội 
Ngôn Ngữ (Language Acquisition Division) để được lượng định và xếp lớp.  Con em sẽ hoàn 
tất một số bài thi trắc nghiệm và những bài thi này sẽ cho giúp chúng tôi sắp xếp con em vào 
chương trình giáo dục thích hợp nhất.   Thêm vào đó, chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị dự 
phần vào kinh nghiệm học tập của con em.  Cùng lúc, chúng tôi có thể trả lời những câu hỏi mà 
quý vị có thể có về các trường trong học khu DC.  Chúng tôi vui mừng có thể có cung cấp 
những dịch vụ này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 
 
Thật là quan trọng xin quý vị gọi ngay đến văn phòng chúng tôi để lấy hẹn và đưa con 
em đến Ban Lãnh Hội Ngôn Ngữ (Language Acquisition Division),  Garrison Elementary 
School, 1200 S Street, NW, Lầu 1.   Số điện thoại là 202-671-0750.  Quý vị có thể gọi từ 
nhà hoặc từ trường học con em để xin hẹn.  Xin mang theo lá thư này khi đến ngày hẹn, 
Xin quý vị vui lòng lấy hẹn càng sớm càng tốt. Chúng tôi mong được sớm tiếp kiến cùng quý vị. 
 

Nay kính, 

                                                                                 
Leidy Navarro 
Quản lý, Trung tâm Nhập Học & Lượng Định 
(Intake & Assessment Center)  

 
(Phần dưới dành cho trường học) 
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