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*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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Tên Học Sinh _____________________________  Ngày __________________         
 
Thưa quý (các) Phụ Huynh/(các) Giám Hộ, 
 
Trong tất cả các hệ trường công ở Virginia, những học sinh nói một ngôn ngữ ở nhà khác hơn, hay cùng 
với, Anh ngữ được tiến hành thẩm định mức thông thạo Anh ngữ để xác định xem các em có hội đủ điều 
kiện để hưởng các dịch vụ về Anh Ngữ dành cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác (English for Speakers of 
Other Languages (ESOL)) hay không.   
 
Dựa trên các kết quả của kỳ thi mức thông thạo Anh ngữ WIDA™, con em đạt các điều kiện đòi hỏi về 
trình độ 6 mức thông thạo Anh ngữ (English Language Proficiency (ELP)) và được xem là nguyên học viên 
Anh ngữ (English learner (EL)).  Các học viên ELs ở cấp lớp 1-12 được coi là thông thạo khi các em đạt 
4,40 điểm hỗn hợp hay hơn trong kỳ thi ACCESS cho ELLs 2.0®. 
 
Tại trình độ 6 ELP, học sinh cần phải có khả năng sử dụng và hiểu rõ: 

 sự diễn đạt ý nghĩ chỉnh đốn, dính liền, và mạch lạc  
 nhiều loại kết cấu ngữ pháp xứng hợp với chủ định  
 đủ loại câu có khuôn thức đặc điểm của những nội dung môn học cá biệt  
 ngôn ngữ nội dung-môn học kỹ thuật và trừu tượng 
 những từ ngữ và thành ngữ có ý nghĩa chính xác trong suốt những nội dung môn học 

 
Luật liên bang đòi hỏi các học sinh phải được theo dõi trọn hai năm học tập sau khi được tái phân loại là 
nguyên học viên ELs, để đảm bảo là các em có thể tham gia hoàn toàn trong chương trình giáo dục bình 
thường.  Ở Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS), các ban giám hiệu, giáo viên dạy lớp, và thành viên 
trong toán cộng tác tại mỗi trường sẽ theo dõi thành tích học tập của con em trên căn bản đang-tiếp diễn.  
Ngoài ra, mỗi lục cá nguyệt hiệu trưởng hay người ủy nhiệm của trường sẽ chính thức minh chứng mức 
tiến bộ học tập của con em bằng cách duyệt xét lại những loại thông tin khác nhau bao gồm: 
 

 thành tích học tập trên những kỳ thi hiệu năng tiêu chuẩn hóa;  
 những điểm trong các lớp lãnh vực nội dung; 
 thành tích học tập của học sinh trên bài tập trong lớp, bài làm ở nhà, hay các dự án chỉ định; hay 
 các quan sát của giáo viên. 

 
Nếu cần, trường sẽ nhận rõ và thi hành những can giúp cụ thể và hỗ trợ bồi dưỡng chú trọng vào các nhu 
cầu của con em quý vị.  Những việc nầy có thể bao gồm các môn học đặc biệt, học liệu, chương trình, cơ 
hội dạy kèm, và kéo dài thời giờ học tập.  FCPS cam quyết phục vụ thích nghi tất cả các học sinh để các 
em có thể đạt được các tiêu chuẩn học tập cao. 
 
Nếu hồ sơ giáo dục của con em cho thấy em đã được hưởng các dịch vụ ESOL dựa trên thẩm định WIDA 
ACCESS cho ELLs 2.0® hiện nay, con em sẽ được tái-chỉ định lại là một học viên Anh ngữ cho tới khi em 
đáp ứng tiêu chuẩn cho mức thông thạo Anh ngữ trên thẩm định WIDA ACCESS cho ELLs 2.0®. 
 
Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về mức tiến bộ của con em, 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 


