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Dịch vụ Đào tạo Đa ngôn ngữ cho Sinh viên 
Tiếng Anh Cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác (ESOL) 

THÔNG BÁO XẾP LỚP THƯỜNG NIÊN/ THEO TRÌNH ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG 
ANH CHO NGƯỜI NÓI NGÔN NGỮ KHÁC (ESOL) 

 
Quý Phụ huynh/ Người giám hộ thân mến: 
 
Khi đăng ký cho con em nhập học tại trường, quý phụ huynh đã điền đơn đăng ký Khảo sát Ngôn ngữ sử 
dụng tại Nhà (Home Language Survey (HLS)) và có xác nhận sinh viên nói tiếng mẹ đẻ khác hoặc ngôn 
ngữ khác được sử dụng trong gia đình ngoài tiếng Anh. 
 
Dựa vào thông tin này chúng tôi: 
 

  Tạm thời sắp xếp cho con em quý phụ huynh theo chương trình ESOL cho đến khi: hoàn tất 
kiểm tra trình độ, học bạ từ trường trước được gửi đến và/hoặc cuộc gặp ELL/ESE hoàn tất.  

  (chỉ dành riêng cho sinh viên PK) Tạm thời sắp xếp con em quý phụ huynh theo ESOL. 
Việc kiểm tra sẽ được hoàn tất trước hoặc trong những tuần đầu tiên học tại Mẫu giáo. 

 
Sau khi phân tích/ xem xét: 
 

  Kết quả dựa trên bài kiểm tra Kỹ năng Nghe/ Nói tiếng Anh  
  Các kết quả kiểm tra Đọc Viết thi Chuyển cấp (Norm - Referenced test) (lớp 3 - 12). 
  Kết quả cuộc gặp Hội đồng ELL/ESE.  
  Học bạ trước từ      . 

 
Từ đó xác định con em quý phụ huynh: 

 
  Đủ điều kiện theo chương trình ESOL 
  Không đủ điều kiện theo chương trình ESOL 
  Đủ điều kiện tiếp tục chương trình ESOL 

 
 

Con em quý phụ huynh sẽ được theo chương trình ESOL cho năm học ________ theo Mô hình Chương 
trình sau dựa trên những thông tin đã cung cấp ở trên: 

 Chương trình Mainstream / Bao gồm cả Ngữ Văn (Language Arts) 
   Chương trình Mainstream/ Bao gồm cả các môn cơ bản (Basic Subject Areas)  
   Chương trình Sheltered - Ngữ văn   
 Chương trình Sheltered - Các môn cơ bản (Basic Subject Areas)  
 Song ngữ Two- way (Two-Way Dual Language) 
   Đào tạo Song ngữ Phát triển One-way (One-Way Developmental Bilingual Education) 

 
Nếu đủ điều kiện, con em quý phụ huynh sẽ được hướng dẫn học môn Ngữ văn (Language Arts) với một 
giáo viên đã được đào tạo theo ESOL. Việc xếp lớp này theo yêu cầu của Quận cũng như theo Luật liên 
bang số 6A-6.0902 và luật Florida 233.058. 
 
Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến việc xếp lớp, xin vui lòng gọi cho 
Văn phòng ESOL tại trường con em quý phụ huynh học. Xin hãy ký và kịp thời gửi trở lại cho Bộ phận 
liên lạc ESOL. 
 
   
Giáo viên Phụ trách ESOL/ Bộ phận Liên lạc ESOL                                     Ngày 
 
_________________________________________________                ___________________________________ 
Chữ ký Phụ huynh/ Người giám hộ       Ngày                                                          
   

Tên sinh viên: ID Sinh viên: 
 

Giáo viên: Lớp: 

Trường: 
 

Ngày Nhập học tại Mỹ: 
 

Ngày Nhập học Chính thức: 


