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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 MỜI PHỤ HUYNH HỌP HỘI ĐỒNG HỌC VIÊN TIÊNG ANH (ELL)  

 
Gửi Phụ huynh/ Người giám hộ em  
 
        Chúng tôi muốn trao đổi về nhu cầu đào tạo của con em quý phụ huynh và mời phụ huynh đến tham 
gia cuộc gặp tại 

 
 

 
vào 

 
 

 
lúc      

Có thể họp qua điện thoại  

(trường)  (ngày)     (giờ) 
     

 

  Mục đích của buổi gặp gỡ này nhằm:  

     Thảo luận về tình hình học tiếng Anh (ELL) của con em quý phụ huynh và lập kế hoạch ELL cho 

em (nếu thích hợp). 

     Xem lại kế hoạch học ELL của con em quý phụ huynh.  

     Thảo luận các yêu cầu của cha mẹ. 

     Phát triển/ xem xét/ đóng Chương trình Hỗ trợ Đào tạo (Academic Needs Improvement Plan (ANI). 

     Thảo luận về những vấn đề lo lắng/ tiến độ học tập.  

     Lý do khác:  

  Chúng tôi rất mong phụ huynh đến tham dự họp và hy vọng ngày giờ phù hợp.  
 

   
Bộ phận liên lạc ESOL/ CCT  Ngày 

          
XIN HÃY ĐÁNH VÀO MỤC THÍCH HỢP  

VÀ GỬI BẢN SAO LẠI CHO TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN SỚM & THUẬN TIỆN NHẤT.  
          

  Vâng, tôi sẽ tham dự đúng thời gian quy định. 
 

  Không, tôi không thể tham dự nhưng tôi hiểu cuộc họp vẫn diễn ra. 
  

  Không, lần này tôi không thể tham dự. Vui lòng liên hệ với tôi theo________________________ 
                                                                                                       Số điện thoại nhà 
               Hoặc ________________________ để sắp lịch lại** 
                                 Số điện thoại cơ quan     
 

 Số điện thoại ưu tiên. Vui lòng liên hệ với tôi theo________________________ 
 
Tôi sẽ cần dịch vụ phiên dịch viên:                     Tiếng Tây ban Nha 
 
                                                                             Tiếng Creole 
 
                                                                             Ngôn ngữ khác: _____________________________ 
 
______________________________________                     ___________________________ 
  Chữ ký Phụ huynh/ Người giám hộ       Ngày 

 


