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DỊCH VỤ ĐÀO TẠO ĐA NGÔN NGỮ CHO SINH VIÊN 
Tiếng Anh Cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác (ESOL) 

THƯ VỀ QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH  
CAM KẾT CỦA BANG FLORIDA ĐỐI VỚI TẤT CẢ HỌC VIÊN TIẾNG ANH (ELL)   

  
 
Tất cả các trường trong bang Florida cam kết cung cấp chương trình giáo dục có chất lượng cho tất 
cả các sinh viên. Các trường công lập trong bang Florida phải đảm bảo rằng các sinh viên nói tiếng 
mẹ đẻ/ ngôn ngữ sử dụng tại nhà không phải là tiếng Anh có quyền bình đẳng tham dự tất cả các 
chương trình & dịch vụ và phải được cung cấp tài liệu hướng dẫn dễ hiểu. Các hoạt động dưới đây 
sẽ diễn ra trong quá trình tuyển sinh, kiểm tra trình độ và xếp lớp cho sinh viên.   

  
Khảo sát ngôn ngữ sử dụng tại Nhà: Trong thời gian tuyển sinh, tất cả sinh viên (phụ 
huynh/người giám hộ) phải tham gia bản khảo sát ngôn ngữ sử dụng tại nhà. Việc này giúp con em 
quý phụ huynh được bố trí chương trình học phù hợp nhất nhằm đảm bảo đạt kết quả học tập tốt và 
phù hợp với luật định của bang Florida. (Điều 233.058, 228.093, FS, Mục I, 1990, LULAC và Cộng 
sự. Nghị định của Bộ giáo dục, Quy định số 6A-6.0901 và 6A-6.0902, F.A.C.) 

  
Kiểm tra ngôn ngữ: Nếu khảo sát cho thấy sinh viên sử dụng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh 
tại nhà thì sinh viên đó sẽ được tham gia kỳ thi kiểm tra xác định trình độ tiếng Anh và xác định 
chương trình học phù hợp. Nếu quý phụ huynh chọn trả lời “Có” cho nhiều hơn một câu hỏi trong 
Khảo sát Ngôn ngữ sử dụng tại Nhà, con em của Quý phụ huynh sẽ được xếp theo học 
chương trình ELL (Học viên tiếng Anh) cho tới khi làm bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ. 

  
Xếp lớp theo Chương trình hướng dẫn: Dựa vào kết quả kiểm tra ngôn ngữ, sinh viên phải được 
cung cấp các tài liệu hướng dẫn dễ hiểu và được xếp theo học chương trình phù hợp. Mỗi quận sẽ 
cung cấp một số dịch vụ đào tạo dựa trên chương trình riêng được áp dụng tại trường. 

  
Thông báo cho phụ huynh: Phụ huynh sẽ nhận được thư, thông báo, và thông tin của trường 
bằng ngôn ngữ họ có thể hiểu được, trừ trường hợp bất khả kháng, để đảm bảo sự chấp thuận của 
phụ huynh và tạo sự hiệu quả cho khóa học. Ngay khi nhận được kết quả kiểm tra, quý phụ huynh 
sẽ được thông báo xem con em mình có phải tham gia chương trình ELL hay không. Việc xếp lớp 
chính thức cho sinh viên phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập học. 

  
Hội phụ huynh học sinh: Mỗi quận phải tổ chức các cuộc họp xin ý kiến phụ huynh do vậy phụ 
huynh sẽ có cơ hội đóng góp để phát triển chương trình học. 

  
Tiêu chuẩn kết thúc khóa học:  Sinh viên sẽ tốt nghiệp khóa học nếu các em đạt được các tiêu 
chuẩn Đầu ra tiếng Anh cho các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Sinh viên sẽ được đánh giá trình độ 
Tiếng Anh định kỳ hàng năm để xác định tiến trình và/ hoặc xem đã đủ điều kiện kết thúc chương 
trình hay chưa. 
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