
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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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.  *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™.   
 
Dựa trên các kết quả của kỳ thi mức thông thạo Anh ngữ WIDA™, con em đạt các điều kiện đòi 
hỏi về mức thông thạo Anh ngữ.  Vì vậy, con em được chỉ định thông thạo Anh ngữ và không 
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)).         
 
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 có những điều gì thắc mắc liên quan đến các kết quả thẩm định 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  
 

 

 

 


