
Andrew Lloyd, Ph.D., Curriculum Leader
1589 Wingfield Dr., Ste. 5
Hampton, Virginia 23666

757-727-2483
Welcome to Hampton City Schools!

We are very excited to welcome you and your student to Hampton. You are receiving this letter and packet
since you indicated on the registration form that a language other than English is spoken by the student or in
the home by adults in the home. Based on this information, your student needs to be screened for English
proficiency to determine if he/she is eligible for English language support and development.

To schedule your student’s screening appointment, please call 757-727-2483 and a member of the English
Language Learners (ELL) Department will assist you. Interpretation services are available at no cost to you.

When you come for your screening appointment, please bring the student’s birth certificate or passport and
parent/guardian’s identification. The student will be screened by a testing specialist and the results will be
explained to you immediately following the screening. After screening, you will be directed to your student’s
school with the ELL Department’s Student Placement Form to complete the registration process.

Enclosed in this packet you will find:
- The ELL Department Welcome Letter
- The Hampton City Schools registration form in English and in your home language (where applicable)
- The ELL Department Registration Form in English and in your home language (where applicable)

- Please complete both sides for your screening appointment
- Hampton City Schools vaccination requirements in English and in your home language (where

applicable)
- A map of Hampton showing the location of all schools
- Other important documents in English and your home language (where applicable)

We look forward to welcoming you and ensuring you and your student are successful in Hampton City
Schools! Please contact the ELL Department with any questions or concerns.

Andrew Lloyd, Ph.D.
alloyd1@hampton.k12.va.us
757-727-2483

Patriot Operations Center
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www.hampton.k12.va.us

mailto:alloyd1@hampton.k12.va.us


 

Patriot Operations Center 
1589 Wingfield Dr., Ste. 5 

Hampton, VA 23666 
www.hampton.k12.va.us 

 
 
 
 

Tiến Sĩ Andrew Lloyd, Trưởng Nhóm Chương Trình Giảng Dạy 
1589 Wingfield Dr., Ste. 5 
Hampton, Virginia 23666 

757-727-2483 
Chào mừng quý vị đến với Hampton City Schools!  
 
Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị và con em quý vị đến với Hampton. Quý vị nhận được thư và bưu 
kiện này là bởi vì quý vị đã điền trên mẫu đơn ghi danh cho biết con em hoặc người lớn trong gia đình quý vị 
nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Dựa trên thông tin này, con em quý vị cần được kiểm tra trình độ thông 
thạo tiếng Anh để xác định xem trẻ có đủ điều kiện được hỗ trợ và phát triển ngôn ngữ Anh hay không.  
 
Để lên lịch hẹn kiểm tra cho con em quý vị, vui lòng gọi 757-727-2483 , một thành viên của Ban Học Viên 
Ngôn Ngữ Anh (English Language Learners, ELL) sẽ hỗ trợ quý vị. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông dịch 
miễn phí cho quý vị. 
 
Khi quý vị đến buổi hẹn kiểm tra, vui lòng mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của học sinh và giấy tờ tùy 
thân của phụ huynh/người giám hộ. Một chuyên gia khảo thí sẽ kiểm tra học sinh và giải thích kết quả cho quý 
vị ngay sau khi kết thúc kiểm tra. Sau khi kiểm tra, quý vị sẽ được hướng dẫn đến trường học của con mình 
mang theo Mẫu Đơn Xếp Lớp của Ban ELL để hoàn tất thủ tục ghi danh. 
 
Trong bưu kiện này gồm có: 

- Thư Chào Mừng của Ban ELL 
- Mẫu đơn ghi danh Hampton City Schools bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị (nếu có) 
- Mẫu Đơn Ghi Danh của Ban ELL bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị (nếu có) 

- Vui lòng điền vào cả hai mặt của mẫu đơn hẹn kiểm tra 
- Yêu cầu về chích ngừa của Hampton City Schools bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị 

(nếu có) 
- Bản đồ của Hampton cho biết vị trí của tất cả các trường học 
- Các tài liệu quan trọng khác bằng tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị (nếu có) 

 
Chúng tôi mong đón tiếp quý vị và đảm bảo rằng quý vị và con em quý vị sẽ đạt được thành công tại Hampton 
City Schools! Vui lòng liên hệ với Ban ELL nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào. 
 
 
 
Tiến Sĩ Andrew Lloyd 
alloyd1@hampton.k12.va.us 
757-727-2483 
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THÁNG 3
2 tháng 3 ................Báo cáo Tiến độ
3 tháng 3 ................Về Sớm*
31 tháng 3 ..............Kết thúc Quý Xếp hạng lần Ba

THÁNG 4
3-7 tháng 4 .............Nghỉ Xuân 

17 tháng 4 ..............Bảng Điểm

THÁNG 5
10 tháng 5 ..............Báo cáo Tiến độ
26 tháng 5 ..............Đóng cửa Sớm* 
29 tháng 5 ..............Lễ Tưởng niệm Chiến sỹ trận vong 

THÁNG 6
7-9, 12 tháng 6 .......Tan học Sớm*
................................Lịch Thi Trung học Phổ thông

12 tháng 6 ..............Ngày Bế giảng
13 tháng 6 ..............Ngày Làm việc của Giáo viên
15 tháng 6 ..............Tốt nghiệp THPT Phoebus (PHS), 7:00 tối
16 tháng 6 ..............Tốt nghiệp THPT Phoebus (KHS), 7:00 tối
17 tháng 6 ..............Tốt nghiệp THPT Bethel (BHS), 9:00 sáng
................................Tốt nghiệp THPT Hampton (HHS), 1:30 chiều

HCS không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác hoặc các tầng lớp được bảo vệ khác trong các chương trình và hoạt động của 
trường và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Nam Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác. Người sau đây đã được chỉ định để xử lý các câu hỏi liên quan đến 
các chính sách không phân biệt đối xử: Robbin G. Ruth, Giám đốc Điều hành, Bộ phận Nhân sự, One Franklin Street, Hampton, VA 23669, 757 727-2000

THÁNG 8
8-11, 15-16 tháng 8 ....Định hướng cho Giáo viên Mới 
17-19, 22-25 tháng 8 ..Ngày Trước khi Dạy học*
26 tháng 8 ...................Giáo viên không đến trường
29 tháng 8 ...................Ngày Khai giảng - Tất cả Học sinh đến trường

THÁNG 9
2 tháng 9 .....................Trường học & Văn phòng Đóng cửa
5 tháng 9 .....................Ngày Lao động 

THÁNG 10
4 tháng 10 ...................Báo cáo Tiến độ
7 tháng 10 ...................Ngày Về Sớm*

THÁNG 11
7 tháng 11 ...................Kết thúc Quý Xếp hạng Đầu tiên
.....................................Tan học Sớm*

8 tháng 11 ...................Ngày Bầu cử/Ngày Phát triển Chuyên môn

15 tháng 11 .................Bảng Điểm
23-25 tháng 11............Nghỉ lễ Tạ ơn 

THÁNG 12
13 tháng 12 .................Báo cáo Tiến độ
16 tháng 12 .................Đóng cửa Sớm*
19-30 tháng 12............Nghỉ Đông 

THÁNG 1
2 tháng 1 .....................Trường học & Văn phòng Mở cửa lại
16 tháng 1 ...................Ngày sinh của Martin Luther King, Jr. 

23-26 thg 1 ..................Lịch Thi Trung học Phổ thông
26 tháng 1 ...................Kết thúc Học kỳ Một 
27 tháng 1 ...................Ngày Làm việc Không bị cản trở của Giáo viên

30 tháng 1 ...................Ngày Phát triển Chuyên môn Khu vực

31 tháng 1 ...................Bắt đầu Học kỳ Hai

THÁNG 2
7 tháng 2 .....................Bảng Điểm
17 tháng 2 ...................Tan học Sớm*
20 tháng 2 ...................Ngày Tổng thống 

* Ngày Trước khi Dạy học - Những ngày này được chỉ định là 0,5 cho 
thế chấp khoản vay/0,5 ngày cho SLP/1 ngày PD toàn học khu/0,5 
ngày đào tạo nội dung/4,5 ngày cho thời gian làm việc của giáo viên 
không bị cản trở.

* Tan học Sớm - Chỉ dành cho Tiểu học/Trung học cơ sở - 2 giờ trước 
giờ tan học thông thường - Thời gian này dành cho thời gian làm việc 
không bị cản trở của giáo viên/180 ngày cho nhân viên tại trường ở lại 
để phát triển chuyên môn.

* Đóng cửa Sớm - 2 giờ trước giờ tan học thông thường - áp dụng cho 
học sinh và nhân viên (toàn học khu).

* Về Sớm - Học sinh ES, MS, HS về sớm 2 giờ; tất cả các giờ bình 
thường của nhân viên với buổi chiều ngày Tổng thống.

Thời tiết Khắc nghiệt - Lịch này bao gồm một “ngày giảng dạy dành 
cho học sinh được tổ chức”  (banked student instructional day) cho 
thời tiết khắc nghiệt. Những ngày bổ sung bị bỏ lỡ ngoài những ngày 
có trong lịch sẽ được bổ sung theo quyết định của giám thị.

NĂM HỌC
2022-2023MỖI TRẺ, MỖI NGÀY,

CHO DÙ XẢY RA ĐIỀU GÌ

(theo sự phân công)

(Học sinh không đến trường)

(Học sinh không đến trường)

(Học sinh không đến trường)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Chỉ Nhân viên làm việc đủ 12 Tháng đến trường)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)
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