Chương trình dà nh cho Hộ c viên Tiế ng Anh
Hệ Trườ ng Công lạ p Quạ n Prince William
Văn phòng Chương trì nh và Dịch vụ dà nh cho Hộ c viên Tiế ng Anh
Văn phòng Chương Trì nh và Dịch Vụ Dà nh cho Hộ c Viên Tiế ng Anh (tiế ng Anh: English Learner, viế t tá t: EL) giá m sá t và
duy trì nhữ ng dịch vụ phụ c vụ cho cá c Hộ c viên Tiế ng Anh và cá c trể em và thanh niên nhạ p cư (tiế ng Anh: Immigrant
Children and Youth, viế t tá t: IY) trong sự ủ ng hộ cá c quy đị nh củ a tiể u bang và liên bang. Các chức năng chủ yế u là cung
cấp cá c dịch vụ phụ c vụ ghi danh toà n phà n và đảm bảo cá c chương trình thuộ c cơ sở trườ ng nhà (địa điể m trườ ng
đượ c đị nh thêô nơn cư ngụ ) cố chất lượng caô, trông đố hỗ trợ cá c Hộ c viên Tiế ng Anh đạt đượ c trình độ thông thạo
tiếng Anh, trông khi đáp ứng và vượt qua cá c tiêu chuẩn nộ i dung của tiểu bang. Dịch vụ Trung ương Phụ c vụ Ghi danh
đáp ứng nhữ ng yêu cầu về thông tin và đánh giá về việ c hộ i đủ tiêu chuả n Chương trì nh EL. Dịch vụ Giảng dạy hỗ trợ
cá c viên giáo dục trong sự thực hiện cá c thực hành tốt nhất về việ c giả ng dạ y EL thà nh công. Dịch vụ Dịch thuật tạô điều
kiện truyề n thông giao tiế p vớ i phụ huynh.

TIÊU CHUẨN HỘI ĐỦ CHO
CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình EL dựa trên sà ng lộ c khởi đà u
nà y, hộ sễ được đá nh giá mỗ i năm với môṭ
đá nh giá WIDA ACCESS for ELLs 2.0.

Tạ i saô côn tôi được xá c định là môṭ
Hộ c viên Tiế ng Anh?

Alternate ACCESS for ELLs 2.0 và Virginia ELP
Alternative Checklists cũ ng sã n cố cá c hộ c sinh
̣ Cá c gia đình nhan
̣ cá c kế t quả
hôị đủ điề u kiên.
̣ nhân viên
củ a cá c kiể m tra nà y từ trường hoac
củ a Dịch vụ Trung tâm Ghi danh nơi kiể m tra
̣
được thực hiên.

Khi gia đình ghi danh môṭ hộ c sinh và o Hệ
Trường Công lap
̣ Quan
̣ Prince William, hộ
hoà n thà nh môṭ Khả o sá t Ngôn ngữ Tạ i
Nhà . Khi cá c câu trả lời cho một số câu hỏi
để chỉ ra một ngôn ngữ khác hơn là Tiếng
Anh, chúng tôi thực hiên
̣ môṭ trá c nghiêm
̣
sàng lọc. Dựa vào những kết quả củ a kiểm
tra sà ng lộ c trình độ Anh ngữ này, học sinh
có thể có đủ điều kiện hưởng cá c Dịch vụ
củ a Chương trình dà nh cho Hộ c viên Tiế ng
Anh.

Cá p Mực Thà nh thạ o Anh ngữ (tiế ng
Anh: English Language Proficiency,
viế t tá t: ELP) là gì?
Một cá p mực ELP mô tả mức độ hộ c sinh
thực hiên
̣ Anh ngữ trong sự nói, nghê, đọc
và viết dựa trên đánh giá WIDA
Cônsôrtium được xá c nhan
̣ củ a Virginia. Cố
năm cá p từ “Cá p 1- Nhap
̣ Bước” đế n “Cá p
5- Bá t Cà u”. Khi môṭ hộ c sinh đế n mức “Cá p
6- Tiế n Bước”, hộ c sinh không cồ n nhan
̣
được Dịch vụ Chương trình EL trực tiế p,
nhưng tiế n triể n hộ c tap
ta
̣ củ a cau/cô
̣
được cá c giá o viên và cá c viên điề u hà nh
trường giá m sá t trông hai năm.

Là m thế nà o cá p mực ELP củ a hộ c
sinh tôi được xá c định?
Cá c hộ c sinh trước nhá t được xá c định thông
qua trá c nghiêm
̣ WIDA MODEL. Nế u được xá c
định đạ t đủ tiêu chuả n hưởng những Dịch vụ
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Khi nà o hộ c sinh tôi được đá nh giá trở lạ i?
Sự tiến bộ củ a hộ c sinh về ngôn ngữ tạ i cá c cá p
mực 1-5 ELP được đá nh giá và o cuố i mù a đông
̣ đà u mù a xuân củ a mỗ i năm như được
hoac
̣ bởi Bộ Giá o dụ c Virginia (tên tiế ng
chá p thuan
Anh là Virginia Department of Education, viế t
tá t: VDOE).

Khi nà o hộ c sinh tôi ra khổ i Chương
trình dà nh cho Hộ c viên Tiế ng Anh?
̣ môṭ tiêu chuả n
Bộ Giá o dụ c Virginia thiế t lap
thà nh thạ ô. Trường hộ c sinh bạ n hoặc Dịch vụ
Trung tâm Ghi danh có thể cung cấp cho bạn
thông tin cụ thể hơn về tiêu chuẩn hiện hành
và điểm số của học sinh bạ n.

Cố thể hộ c sinh tôi cũ ng hôị đủ tiêu
chuả n và tham gia trong cá c chương
̣ biêṭ khá c không?
trình đac
Cố . Cá c Hộ c viên Tiế ng Anh có thể được hôị đủ
điều kiện chô tham gia vàô các chương trình
giáo dục khác chả ng hạ n như cá c dịch vụ giá o
dụ c năng khiếu, cá c dịch vụ giáo dục đặc biệt,
cũng như cá c chương trình chuyên khoa, nâng
̣ cá c chương trình phi truyề n
cao, và /hoac
thố ng có sẵn tại trường học của học sinh hoặc
cần thiết khi học sinh bạ n hôị đủ điều kiện
̣ và
trong sự hỗ trợ tiế n caô bước về học tap
thà nh tích.

PWCS cung cá p những dịch vụ giáo
dục năng khiếu cho cá c hộ c sinh trong
cá p lớp từ Mã u giá o–12 trong phạ m vi
khung khổ củ a “Những Quy định Quả n
lý cá c Dịch vụ Giá o dụ c cho cá c Hộ c sinh
Năng khiế u” củ a Virginia. Cá c phụ
huynh hoạ c những người giám hộ có
thể giới thiệ u cho học sinh chộ n tham
gia thực hiệ n sự xá c định và sá p xế p
nhạ n dịch vụ giáo dục năng khiếu.
Thêm thông tin về quá trình giới thiệu
và về các dịch vụ giáo dục năng khiếu cố
thể tìm tạ i
gifteded.departments.pwcs.edu, hoặc
gọi đế n Giá o dụ c Năng khiế u và Chương
trình Đạ c biệ t tại 703.791.7400.
PWCS cung cá p dịch vụ giáo dục đặc
biệt cho học sinh cố những khuyết tật
cà n phả i cố giảng dạy đạ c biệ t. Nếu bạn
nghi ngờ rằng học sinh của bạn có thể
có một khuyết tật ảnh hưởng đến sự
phát triển hoặc thành tích học tập của
học sinh, hoặc có thể có một sự suy
giảm tâm thần hoặc thể chất mà giới
hạn đáng kể một hoạt động chính trong
đời sống, xin vui lòng liên hệ với Giám
đốc Giáo dục Đặc biệt ở số
703.791.7287 để biết thêm thông tin.
Hộ c viên tiế ng Anh hộ i đủ tiêu chuả n
cho cá c dịch vụ giá o dụ c đạ c biệ t sễ
nhạ n được phụ c vụ cùng với sự giả ng
dạ y phát triển Anh ngữ. Nếu bạn có câu
hổ i nà o, vui lòng liên lạc với trường của
con bạ n.

sử dụ ng phương phá p giảng dạy cố hỗ
trợ ả n.

CÁC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH
EL TỪ MẪU GIÁO - LỚP 12 TẠI
CÁC TRƯỜNG

Để cố thêm thông tin, vui lồ ng truy cap
̣
trang web củ a Bộ Giá o dụ c Virginia về
SOLs và kiể m tra tạ i:
http://www.doe.virginia.gov/testing/

Làm thế nào giảng dạy để cả i tiế n
trình độ thà nh thạ o Anh ngữ được
cung cá p cho hộ c sinh?

“Shêltêrêd” (hỗ trợ ả n) cố nghĩa
là gì?

Chúng tôi cung cấp giảng dạy phá t triể n Anh
ngữ (tiế ng Anh: English Language
Development, viế t tá t: ELD) trong những môn
tiếng Anh và nghệ thuaṭ ngôn ngữ cho cá c học
sinh tạ i cá c cá p mực ELP 1-5. Giả ng dạ y tập
trung vào nội dung học tập từ giá o á n cấp lớp.
Chúng tôi cung cấp giả ng dạ y cố hỗ trợ (tiế ng
Anh: Sheltered Instruction, viế t tá t: SI) trong
một hoặc nhiều lớp trong cá c nội dung chính
thuôc
̣ toán học, xã hội học, và khoa học.
Hướng dẫn hỗ trợ hộ c sinh tạ i cá c Cá p ELP 15 để trở nên thành thạô trông khi đáp ứng các
tiêu chuẩn nôị dung của tiểu bang.

Ai cung cấp hướng dẫn giả ng dạ y cho
Hộ c viên Tiế ng Anh tham gia trong
chương trình?
Cá c giá ô viên được chứng nhan
̣ trong giá o
dụ c EOSL và cá c giá o viên phối hợp được
chứng nhan
̣ trong cá c lĩnh vực nội dung khác
(ví dụ như là Độ c, Tiế ng Anh, Toán hộ c,
Nghiên cứu Xã hội hộ c, Khoa học và Giáo dục
Đặc biệt) cũ ng là những viên được đàô tạo
trong giảng dạy EL.

Những tiêu chuẩn nà ô được sử dụng
trong sự giảng dạy cá c Hộ c viên
Tiế ng Anh?
Bộ Giá o dụ c Virginia gia tham gia với hiêp
̣ hôị
WIDA Cônsôrtium và thông qua năm Tiêu
chuẩn Phát triển Anh Ngữ WIDA để thực hiện
các môn học chính sau đây: Cá c tiêu chuả n
WIDA ELD tiêu biể u thế nà o cá c hộ c viên
tiế ng Anh:
1)
2)

Giao tiế p với cá c dịch vụ xã hôị và giả ng
dạ y trong cá c trường.
Giao tiế p thông tin, cá c ý tưởng và khá i
niêm
̣ cà n thiế t cho sự thà nh công hộ c tap
̣
trong Nghệ thuaṭ Ngôn ngữ, Toá n hộ c,
Khoa hộ c, và Nghiên cứu Xã hôị hộ c.

Để cố thêm thông tin, xin truy cap
̣ trang web
củ a WIDA tạ i: wida.wisc.edu
Tiêu chuẩn Hộ c tap
̣ (tên tiế ng Anh:
Standards of Learning, viế t tá t: SOL) cho
từ Mã u giá o - 12 củ a Bộ Giá o dụ c
Virginia được thực hiện trong cả hai môi
trường bao gồ m cá c lớp hộ c và loạ i cá c
lớp hộ c chỉ dà nh cho Hộ c viên Tiế ng Anh

Hỗ trợ ả n có nghĩa là hướng dẫn giả ng
dạ y học tập được thiết kế chi tiế t để làm
cho cá c khái niệm môn hộ c cấp lớp dễ
hiểu đố i với cá c EL đồng thời thúc đẩy
sự phát triển Anh ngữ củ a hộ .

Những loại dịch vụ phân phố i
mã u nà ô được cung cấp?
Để tối đa hóa ngôn ngữ và hỗ trợ lĩnh
vực nội dung, chúng tôi cung cấp các mô
hình phân phố i phụ c vụ sau đây: Cù ng
giả ng dạ y; Tá ch ra; chỉ cho Hộ c viên
̣ và o; và Bao gồ m
Tiế ng Anh; Nhap
•

•

•

•

•

Cù ng giả ng dạ y (co-taugh) = hai giá o
viên hoac
̣ nhiề u hơn cù ng giả ng dạ y môṭ
nhố m hộ c sinh giố ng nhau trong phạ m
vi cù ng lớp hộ c
Tá ch ra (Pull out) = cá c Hộ c viên Tiế ng
Anh rời khổ i lớp hộ c giá o dụ c tổ ng quá t
̣ giả ng dạ y
để nhan
Chỉ cho Hộ c viên Tiế ng Anh (EL-only) =
Môṭ lớp hộ c bao gồ m chỉ cố cá c Hộ c viên
Tiế ng Anh
Bao gồ m (Inclusion) = cá c EL được giả ng
dạ y trong cù ng lớp hộ c với cá c bạ n cù ng
̣ giá o dụ c tổ ng quá t
lứa thuôc
̣ và o (Push-in) = Cá c EL được hỗ
Nhap
̣ trong cá c nhố m nhổ
trợ cá nhân hoac
trong phạ m vi lớp hộ c giá o dụ c tổ ng
quá t

Cố thể nà o cá c hộ c viên mới bắt
đầu học tiếng Anh thu thap
̣ được
tín chỉ không?
Cố , đây là một tính năng quan trọng của
chương trình EL thuôc
̣ trường trung học
phổ thông chúng tôi. Học viên mới bắt
đầu học tiếng Anh đạ t được các tín chỉ,
bao gồm cả các tín chỉ loạ i cố kiể m
chứng, á p dụ ng và ô điề u kiên
̣ cà n thiế t
cho tốt nghiệp trong khi nhận hỗ trợ
trong sự phát triển các kỹ năng ngôn
ngữ học thuật và các kỹ năng đọc viế t.
Đánh giá sàng lọc về toá n hộ c cho cá c
cá p lớp 9-12 xác định sự chuyển các tín
chỉ toán học và khuyến nghị khố a hộ c
toán học.
Để biết thêm thông tin về Chương trình
và Dịch vụ dà nh cho Hộ c viên Tiế ng
Anh, xin liên lạc với trường của học sinh
bạ n. Thông tin bổ sung cố thể tìm thá y ở
trang web củ a chú ng tôi tạ i:
www.pwcs.edu/departments/elprogra
msservices hoac
̣ gộ i số 703.791.8745.

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VÀ
THÔNG DỊCH
Những dịch vụ ngôn ngữ gì Hệ
Trường Công Quan
̣ Prince
Willam cung cá p?
PWCS cung cá p hỗ trợ ngôn ngữ miễn
phí cho cá c phụ huynh. Chúng tôi cung
cấp tiế p can
̣ đế n thông dịch viên
chuyên nghiệp, để giúp các gia đình
chúng tôi hiểu được thông tin quan
trọng về viêc
̣ giáo dục của con hộ .
Chúng tôi cũng cung cấp các bản dịch,
củ a nhiều tài liệu và các thông tin quan
trộ ng, chô đến năm thứ tiếng thường
được yêu cầu nhá t trong khu vực củ a
chú ng tôi—tiế ng Tây Ban nha, tiế ng
Urdu, tiếng Ả rập, tiếng Việt và tiếng
Hàn.

Là m thế nà o cá c gia đình nhan
̣
được hỗ trợ ngôn ngữ?
Có mặt—khi viế ng thăm trường con
bạ n hoac
̣ viế ng đế n môṭ trong cá c chi
nhá nh trung tâm ghi danh củ a chú ng
tôi, bạn có thể yêu cầu cho một thông
dịch viên nói ngôn ngữ của bạn. Bạn
cũng có thể chỉ đến ngôn ngữ của bạn
bà ng cá ch sử dụng một trong những
áp phích hỗ trợ ngôn ngữ của chúng
tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ ngay
lập tức có một thông dịch viên trên
điện thoại để giúp bạn. Chú ng tôi cũ ng
cố thể cung cá p thông dịch viên mặt
đối mặt cho hầu hết các ngôn ngữ, nế u
cố yêu cà u trước.
Trên điện thoại—Nế u bạ n cố bá t kỳ
câu hổ i nà o về thế nà o nhan
̣ được
phụ c vụ cho dịch thuaṭ hoac
̣ thông
dịch, xin gộ i 703.791.7568.
Trên Trực tuyến—nhiều tài liệu và
thông tin của chúng tôi có sẵn bà ng
tiếng Tây Ban nha, tiếng Urdu, tiếng Ả
rập, tiếng Việt, và tiếng Hàn. Hã y truy
nạ p và o trang web củ a chú ng tôi tạ i
www.pwcs.edu và nhá n và o biể u
tượng cho ngôn ngữ tiế ng Viêṭ để xem
các tài liệu đã được dịch sẵn. Để xem
một bản dịch của trang web chúng tôi,
bạn cũng có thể chộ n sử dụ ng công cụ
dịch thuaṭ (Google Translate) cung cá p
chô hơn 50 ngôn ngữ. Cá c bản dịch sử
dụ ng phà n mề m vi tính thường là
không hoàn hảô, nhưng có thể giúp
bạn quen dà n với những thông tin mà
Hệ Trường chưa dịch sã n.

