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Trên đơn đăng ký của con bạn, bạn đã chỉ ra rằng gia đình bạn nói một thứ tiếng khác
không phải Tiếng Anh. Nếu bạn đã chỉ ra một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh, học
sinh sẽ được tham gia một bài đánh giá để xác định trình độ tiếng Anh của học sinh. Các
kết quả của Đánh Giá Trình Độ Ngôn Ngữ Tiếng Anh Của Kansas Để Sắp
Xếp(KELPA-P), Kiểm Tra Trình Độ IDEA (IPT)/ Phân Mức Trình Độ Trong Đánh
Giá Ngôn Ngữ (LAS)/ Loạt Bài Kiểm Tra Trình Độ Ngôn Ngữ (LPTS), cho thấy
Child's name
không thành thạo trong tiếng Anh đọc và/hoặc viết và đủ điều
kiện để nhận các dịch vụ Tiếng Anh Dành Cho Những Người Nói Ngôn Ngữ Khác
(ESOL) tại Quận trường học hợp nhất District No.
. Chương trình ESOL sẽ giúp con
bạn trở nên thành thạo trong nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong tất các môn học ở
trường. Các dịch vụ sẽ được cung cấp cho con bạn theo một hoặc nhiều cách sau:
□ Ghi tên vào một lớp học Tiếng Anh Dành Cho Những Người Nói Ngôn Ngữ
Khác (ESOL) để giảng dạy các môn nghe, nói, đọc vả viết tiếng Anh cũng
như trợ giúp trong lớp học chính quy.
□ Ghi tên vào một lớp học có nội dung ESOL (tất cả các học sinh trong lớp học
nội dung đều là những người học tiếng Anh), ở đó các môn học được giảng
dạy thông qua các bài giảng đã “được che chở” hoặc sửa lại cho phù hợp để
dạy cả tiếng Anh và nội dung môn học.
□ Tham gia hình thức ra khỏi lớp học của ESOL - các giai đoạn con bạn sẽ rời
lớp học chính quy để tham gia bài giảng một-một hoặc nhóm nhỏ bằng tiếng
Anh bởi một giáo viên ESOL.
□ Tham gia lớp học song ngữ, ở đó bài giảng của các môn học được dạy bằng cả
ngôn ngữ đầu tiên của con bạn và tiếng Anh.
□ Tham gia chương trình Ngôn Ngữ Kép, ở đó con bạn sẽ tham gia lớp học với
cả học sinh không nói tiếng Tây Ban Nha và học sinh nói tiếng Tây Ban Nha
bản địa, và bài giảng sẽ được dạy bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
□ Tham gia chương trình Bài Giảng Sửa Đổi, ở đó các thay đổi cho phù hợp đã
được các giáo viên đưa ra để làm cho nội dung dễ hiểu với con bạn.
□ Thông qua sự trợ giúp của các phụ tá chuyên gia song ngữ có kinh nghiệm để
giúp làm cho nội dung dễ hiểu với con bạn.
□ Tham gia hình thức đưa vào lớp học của ESOL - các giai đoạn giáo viên
ESOL đến lớp học chính quy để giúp đỡ về ngôn ngữ cho con bạn.
Là một phần của chương trình ESOL, một Kế Hoạch Nghiên Cứu Cá Nhân cho từng học
sinh được xây dựng, sử dụng thông tin từ các bài đánh giá trình độ ngôn ngữ để xác định
các điểm mạnh của con bạn, các phạm vi nhu cầu, và những dạng trợ giúp nào sẽ có ích
nhất.
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Con bạn sẽ được tham gia Đánh Giá Trình Độ Ngôn Ngữ Tiếng Anh Của Kansas
(KELPA) vào mỗi mùa xuân để đánh giá tiến bộ của con bạn trong việc đạt được trình độ
tiếng Anh trôi chảy. Bài đánh giá đo sự tiến bộ trong các môn nói, nghe, đọc, viết và đưa
ra một điểm số tổng hợp. Khi con bạn đạt điểm “trôi chảy” trong tất cả các môn và điểm
tổng hợp trong hai năm liên tiếp, con bạn sẽ được đưa ra khỏi chương trình. Sau khi ra
khỏi chương trình, kết quả của con bạn trong các lớp học nội dung sẽ được theo dõi trong
hai năm tiếp theo để xác định xem con bạn có cần thêm trợ giúp không.
Nếu con bạn có các nhu cầu giáo dục bổ sung yêu cầu các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt,
chương trình ESOL sẽ làm việc với nhóm Giáo Dục Đặc Biệt. Một đại diện của phòng
ESOL sẽ tham gia các buổi họp với nhóm Giáo Dục Đặc Biệt.
Đây là quyền của bạn với vai trò là cha mẹ từ chối sự ghi tên con bạn vào chương trình
ESOL và đưa con bạn ra khỏi chương trình ESOL bất kỳ lúc nào trong năm học. Nếu bạn
không muốn con bạn nhận các dịch vụ ESOL, vui lòng thông báo cho nhà trường. Theo
Đạo Luật Không Bỏ Mặc Trẻ Em, KELPA sẽ được quản lý hàng năm.
Vui lòng liên hệ ESOL Director/Teacher/Counselor
theo Phone No.
nếu
bạn muốn sắp xếp một buổi gặp mặt để thảo luận về sự sắp đặt chương trình cho con bạn,
các kết quả kiểm tra, hoặc sự tham gia chương trình ESOL.
Trân trọng,
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