
VIETNAMESE 

*Học sinh mẫu giáo dự Thi Trắc Nghiệm để Xếp Lớp Học WIDA ACCESS (WIDA ACCESS Placement Test™ (W-APT)) vào Tháng 
Chín. Học sinh từ các cấp lớp Mẫu Giáo-12 ghi danh theo học tại FCPS trong năm sẽ dự thi Đo Lường Triển Khai Anh Ngữ 
(Measure of Developing English Language™ (MODEL)) WIDA hay WIDA Screener™ (Kiểm Lọc).  
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 Office of ESOL Services 
 Instructional Services Department 

8270 Willow Oaks Corporate Drive 
Fairfax, Virginia 22031 

 

 
Tên Học Sinh _____________________________  Ngày __________________ 

Trình Độ Mức Thông Thạo Anh Ngữ (ELP) _______                                                                             

Thưa quý (các) Phụ Huynh/(các) Giám Hộ: 

Dựa trên các kết quả của thẩm định mức thông thạo Anh ngữ về WIDA*, con em đang hưởng các dịch 
vụ cho những học viên Anh ngữ (English learners (Els)) theo sát với trình độ thông thạo Anh ngữ 
(English proficiency level (ELP)) như là một phần của chương trình giảng dạy tại Hệ Trường Công Quận 
Fairfax (FCPS).  Các dịch vụ được cung ứng để giúp các học sinh đạt tới tiềm năng cao nhất của mình, 
đạt được những kinh nghiệm giáo dục đầy ý nghĩa và đáp ứng những tiêu chuẩn học vấn thử thách của 
tiểu bang và địa phương. 
 
Nếu hồ sơ giáo dục của con em từ trường cũ gồm có phiếu điểm WIDA ACCESS cho ELLs 2.0® hiện 
hành trình độ ELP của con em sẽ được điều chỉnh lại để phản ảnh trình độ ELP trên phiếu điểm đó. 
 
Nhận Định các Học Viên Anh Ngữ 
 
Theo Đề Mục VI của Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964, các trường học Hoa Kỳ đòi hỏi phải nhận 
định các học viên Els có thể và thẩm định trình độ thông thạo Anh ngữ.  Để đáp ứng điều kiện đòi hỏi 
nầy, các phụ huynh hay giám hộ điền đầy đủ phiếu Thăm Dò Ngôn Ngữ Nói Ở Nhà như là một phần của 
tiến trình ghi danh.  Nếu ngôn ngữ nói ở nhà không phải là Anh ngữ, các gia đình được chuyển tới bất cứ 
những địa điểm nào của Ghi Danh Học Sinh để ghi danh và thẩm định mức thông thạo Anh ngữ (về đọc, 
viết, nghe, và nói) do liên bang phê chuẩn.  Các học sinh mẫu giáo sống trong một gia đình nói một ngôn 
ngữ khác ngoài Anh ngữ sẽ dự thi trắc nghiệm WIDA vào Tháng Chín để xác định nếu các em là những 
học viên Anh ngữ và hội đủ điều kiện được hưởng các dịch vụ mẫu giáo cho các học viên ELs.  Các học 
sinh ở cấp lớp 1-12 được chỉ định một trong năm trình độ ELP: 
 

Els  
Mẫu Giáo 

Trình Độ 1 
Vỡ Lòng 

(Entering) 

Trình Độ 2 
Sơ Cấp 

(Emerging) 

Trình Độ 3 
Phát Triển 

(Developing)

Trình Độ 4 
Mở Rộng 

(Expanding) 

Trình Độ 6 
Đạt Đủ  

(Reaching) 

Hội Đủ Điều Kiện để Hưởng các Dịch Vụ ESOL 
Thành Tích Học Tập 

Được Theo Dõi cho 2 Năm. 

 
Kết Quả Thẩm Định Mức Thông Thạo Anh Ngữ Hằng Năm 
 
Mỗi mùa xuân ở Virginia, một thẩm định ELP hằng năm, WIDA ACCESS cho ELLs 2.0®, được tiến hành 
cho các học viên Els ở cấp lớp Mẫu Giáo-Lớp 12.  Giáo viên dạy Anh Ngữ dành cho Người Nói Ngôn 
Ngữ Khác (English for Speakers of Other Languages (ESOL)) của trường con em có thể duyệt xét lại với 
quý vị các số điểm mức thông thạo đọc, viết, nghe và nói của con em, để cho quý vị thêm chi tiết về mức 
tiến bộ phát triển Anh ngữ của con em.  
 
Chương Trình Học Tập Giảng Huấn Ngôn Ngữ 
 
Mục tiêu của chương trình học tập giảng huấn ngôn ngữ là trợ giúp các ELs trong việc trở nên thông 
thạo về Anh ngữ và đáp ứng cùng chung những các tiêu chuẩn nội dung đầy thử thách của tiểu bang 
như là tất cả các học sinh khác đều phải đạt đủ.  Học sinh ở các Trình Độ 1-4 ELP được hưởng các 
dịch vụ ESOL.  Các học sinh đạt được 4,40 điểm hay hơn trong WIDA ACCESS cho ELLs® 2.0 
được coi là Trình Độ 6 ELP, và được chỉ định thông thạo Anh ngữ.  Các dịch vụ ESOL đem lại nền 
tảng căn bản học vấn, mức đọc và viết Anh ngữ, và những yểm trợ thêm mà các học viên Anh ngữ  
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cần có để đạt tới những mục tiêu cùng cấp-lớp như các bạn đồng lứa thành thạo Anh ngữ của mình, 
gồm cả lên lớp, tốt nghiệp, và được chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.  Để làm việc nầy, 
những ELs được ghi danh học các lớp theo cấp lớp phù hợp với lứa tuổi và được giảng dạy môn 
giáo khoa Anh ngữ qua nội dung các môn ngữ văn, toán, khoa học và khoa học xã hội.  Học liệu 
giảng huấn cho những Els được theo sát các tiêu chuẩn cấp-lớp và các tiêu chuẩn Phát Triển Anh 
Ngữ WIDA để yểm trợ việc học tập cả nội dung và ngôn ngữ trong suốt giáo trình.  
 
Thời gian mà mỗi học sinh hưởng các dịch vụ ESOL khác nhau.  Nhiều cách thẩm định khác nhau được 
dùng trong suốt năm học để đo lường mức tiến bộ.  Những kết quả thẩm định được các giáo viên dùng 
để trù hoạch việc giảng huấn nhằm đáp ứng những nhu cầu cá nhân của con em.  Các học sinh được 
chuyển dựa trên sức học riêng biệt của mình theo suốt một loạt thu đạt ngôn ngữ liên tục và chuyển lên 
các trình độ thông thạo khi các em đạt đủ những chỉ tiêu cụ thể của trình độ.  Phần lớn những Els ở 
FCPS hưởng các dịch vụ ESOL trung bình là ba năm trước khi đạt mức thông thạo Anh ngữ.  
 
Nếu con em cần thêm các dịch vụ khác cùng với ESOL, như là các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay Mục 
504, một nhóm cộng tác viên, gồm các giáo viên ESOL và giáo dục đặc biệt, cùng nhau triển khai một kế 
hoạch nhằm đáp ứng các chủ tiêu trong chương trình giáo dục cá nhân (Individualized Education 
Program (IEP)) hay kế hoạch 504 của học sinh.  Những dịch vụ nầy được cung cấp song hành với các 
dịch vụ ESOL. 
 
Chỉ Tiêu Xuất Khỏi 
 
Các kết quả của thẩm định mức thông thạo Anh ngữ hằng năm, WIDA ACCESS cho ELLs 2.0®, xác định 
mức tiến bộ của các học sinh từ trình độ thông thạo đến trình độ đạt đủ và cuối cùng xác định các em 
không còn đòi hỏi những dịch vụ ESOL.  Học sinh được chỉ định thông thạo Anh ngữ, trình độ 6 ELP khi 
các em có 4,40 điểm hỗn hợp hay hơn trong kỳ thi WIDA ACCESS cho ELLs 2.0®.  Sau khi đạt Trình Độ 
6 ELP, các học sinh phải được theo dõi trọn hai năm học tập để đảm bảo là các em có thể tham gia hoàn 
toàn trong chương trình giáo dục bình thường.  
 
Kỳ Vọng Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
 
Các hệ trường công ở Virginia kỳ vọng tất cả học sinh, kể cả những ELs, tốt nghiệp nội trong bốn năm 
khi nhập học lớp 9.  Tuy nhiên, những điều khoản liên bang quy định là các học sinh có thể tốt nghiệp 
trong vòng năm hay sáu năm, nếu cần thiết.  FCPS rất thành công trong chương trình giảng huấn thích 
nghi để giúp tất cả mọi học sinh tốt nghiệp, với tỷ lệ tốt nghiệp đúng-thời hạn của Virginia trên 91%. 
 
Quyền Hạn của Phụ Huynh 
 
Các phụ huynh hay giám hộ có quyền xin miễn các con em không hưởng hay khước từ những dịch vụ 
ESOL.  Nếu quý vị quyết định từ khước những dịch vụ nầy, quý vị phải điền đầy đủ và ký tên trên mẫu 
phiếu Từ Khước những Dịch Vụ ESOL, có sẵn tại trường con em và được xếp vào bìa tập hồ sơ tích lũy 
của con em.  Ngay cả khi những dịch vụ bị từ khước, con em sẽ vẫn tiếp tục giữ hiện trạng của các em là 
một EL và sẽ dự hằng năm thẩm định mức thông thạo Anh ngữ, WIDA ACCESS for ELLs 2.0®, theo 
pháp luật liên bang đòi hỏi, cho tới khi các em đạt Trình Độ 6 ELP và được xem là thành thạo Anh ngữ.  
Các phụ huynh hay giám hộ có quyền hồi phục những dịch vụ ESOL bất cứ lúc nào trong năm học.  
  
Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về mức tiến bộ của con em hay những dịch vụ ESOL, xin tiếp xúc với 
các giáo viên của con em tại trường.  Thành thật cám ơn quý vị đã hỗ trợ liên tục cho việc giáo dục của 
con em.  Chúng tôi trông mong được hợp tác cùng quý vị hầu giúp cho con em đạt đến tiềm năng học 
vấn cao nhất của mình. 
 
 Thành kính, 
  
 
 
 
 Rich Pollio 
 Giám Đốc, Phòng Dịch Vụ ESOL  


