
 

 

Các Dịch Vụ Giáo Dục cho Học Sinh Đa 
Văn Hóa Tiếng Anh cho Người Nói Các Ngôn 

Ngữ Khác (ESOL) 
           THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁI ĐÁNH GIÁ VÀ/HOẶC RỜI KHỎI CHƯƠNG TRÌNH 

 
Tên học sinh: ID Học sinh: Giáo viên: Lớp: 

Trường: Ngày nhập học trường 
Mỹ: 

Ngày tái đánh giá: 

 
Kính gửi Phụ huynh: 
Con của quý vị đã được tái đánh giá để xác định tiếp tục các dịch vụ của ESOL hoặc rời khỏi chương trình. 

Sau đây đã được sử dụng để hoàn thành quá trình tái đánh giá/rời khỏi: 
 Idea Oral Proficiency Test IPT I (K-6) or IPT II (7-12) 
 Idea Proficiency Test IPT test cho kỹ năng đọc và viết  
 ACCESS cho ELLs 2.0 (Đánh giá thành thạo tiếng Anh hàng năm) 
 FSA ELA  
 Quyết định Hội đồng ELL  

 
TÁI ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG FSA ELA and English Language Proficiency (ELP)Test (ACCESS cho ELLs 

2.0)	
ChỈ được sử dụng cho đến 1/10  

	

Cấp	độ	nghe	ELP:____________											Cấp	độ	đọc	ELP:___________	
Cấp	độ	nói	ELP:____________														Cấp	độ	viết	ELP:	___________Cấp	độ	tổng	quát	ELP:	_______	
Ngày	kiểm	tra	FSA	ELA:____________	Cấp	độ	FSA	ELA:							___________	
	

TÁI ĐÁNH GIÁ NGHE/NÓI & ĐỌC/VIẾT NORM REFERENCED TESTS (IPT)	
Được sử dụng từ ngày 2/10  

	
Tên	kiểm	tra	Nghe/Nói:	____________						Ngày	kiểm	tra:	_______________	
Cấp	độ	nói:																						____________							Chỉ	định	nói:	______________	
Tên	Kiểm	tra	Đọc:					____________												Ngày	kiểm	tra:	_____________			Phần	trăm	kiểm	tra:	_________	
Tên	Kiểm	tra	Viết:						____________											Ngày	kiểm	tra:	_____________			Phần	trăm	kiểm	tra:	_________	
	

Dựa trên kết quả, đề xuất là: 
 

 Tiếp tục nhận các dịch vụ ESOL trong năm học 
 Rời khỏi chương trình ESOL           Ngày rời:_______________ 

   
 Mã thoát: H  I  J  L       Mã Ngôn ngữ: LF ** (Thả 130 mã) 
                                    
Nếu được đề xuất cho việc rời khỏi chương trình, điểm của con quý vị sẽ được xem xét trong hai năm tiếp theo 
theo Nghị Định ưng thuận 1990, để bảo đảm tiến bộ học tập. Bất cứ mẫu phù hợp nào không đạt kết quả tốt trên 
các bài kiểm tra thích hợp hoặc các điểm không đạt được sẽ dẫn đến việc triệu tập của Hội đồng ELL với sự tham 
gia của bạn để đánh giá nhu cầu của trẻ về lập chương trình bổ sung. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên 
hệ với Nhân viên ESOL tại trường của bạn. 

 
 

  

Chữ ký nhân viên ESOL _____________________________ Ngày_____________________ 
 

Trắng: Danh mục ESOL 
Vàng: Phụ huynh Một Cơ quan Cơ hội Bình đẳng 
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