
 

 

 

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

(ESOL) 
LỰA CHỌN CỦA PHỤ HUYNH CHO CÁC GIẢI PHÁP MÔ HÌNH ESOL 

Kính gửi Phụ Huynh / Người Giám Hộ: Theo luật của Florida, học sinh trong quá trình học tiếng Anh tại trường có quyền được hướng dẫn giúp học 
sinh dễ hiểu để đạt được kết quả học tập tốt. Phụ huynh không thể từ bỏ quyền này. Tuy nhiên, với tư cách là phụ huynh, bạn có quyền lựa chọn 
các chương trình có sẵn tại trường. Mục tiêu của các chương trình chuyên môn là giúp con quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn học tập phù hợp với trình 

độ để lên lớp và tốt nghiệp. 
Con của Quý vị trong lớp   đang tham dự    

 

và trong lớp  . Trường này đã triển khai các chương trình sau đây cho những học sinh đang 

trong quá trình học tiếng Anh. Con của bạn đã được đưa vào: 

Chính quy (Mainstream)/Bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ: Trong lớp tiếng Anh này, giáo viên rất nhạy cảm với ngôn ngữ và văn hoá 
đầu tiên của học sinh. Người học tiếng Anh (ELL) nằm trong lớp học chính quy với giáo viên được chứng nhận hoặc đang làm việc để 
được chứng nhận trong ESOL. Học sinh được học với người nói tiếng Anh bản xứ. Chương trình giảng dạy được trình bày theo cách làm 
cho việc giảng dạy có thể hiểu được trong khi giúp học sinh có được ngôn ngữ mới một cách tự nhiên, tích lũy và có hệ thống. 

Chính quy (Mainstream)/Bao gồm các môn học cơ bản (Toán học, khoa học, nghiên cứu xã hội và khả năng sử dụng máy vi tính): 
Chương trình này dành cho những học sinh đang trong quá trình học tiếng Anh. Người học tiếng Anh (ELL) được xếp trong một lớp học 
chính quy với một giáo viên được chứng nhận hoặc đang làm việc để được chứng nhận trong ESOL. Học sinh được học với người nói 
tiếng Anh bản xứ. Thông qua việc tiếp tục sử dụng các chiến lược và sự thích ứng ESOL, giáo viên sẽ cung cấp hướng dẫn dễ hiểu trong 
các môn học trong khi học sinh có thể học tiếng Anh. 

Sheltered (Được hỗ trợ) Kỹ năng Ngôn Ngữ: Một lớp Anh ngữ được thiết kế đặc biệt chỉ dành cho Người Học Tiếng Anh (ELLs) là 
những người đang trong quá trình đạt được các kỹ năng Anh Ngữ. Trong lớp học tiếng Anh, giáo viên rất nhạy cảm với ngôn ngữ và văn 
hoá đầu tiên của học sinh. Chương trình giảng dạy được trình bày theo cách làm cho việc giảng dạy có thể hiểu được trong khi cho phép 
sinh viên có được ngôn ngữ mới một cách tự nhiên, tích lũy và có hệ thống. 

 

Sheltered (Được hỗ trợ)  Các Môn học Cơ bản: Một chương trình mà Người Học Anh Ngữ (ELL) đã được xác định cấp độ đối với 
người nói tiếng Anh lưu loát tham gia vào các khoá học nội dung cụ thể với các mục tiêu cấp lớp trong khi giáo viên chú ý đến sự phát 
triển khả năng ngôn ngữ của học sinh. Lớp học được thiết kế đặc biệt chỉ dành cho học viên Anh ngữ (ELLs). 

 
 Ngôn ngữ kép hai chiều: Chương trình giáo dục song ngữ / song văn hóa cung cấp cho người bản ngữ nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban 
Nha với các phương tiện giảng dạy được phân phối một cách công bằng giữa hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha). Mô hình 
chương trình được sử dụng tại Quận Cam là mô hình Ngôn ngữ kép 50/50. Học sinh phải hội đủ điều kiện để tham dự chương trình này.  

 

 Giáo dục Song ngữ một chiều: Chương trình giáo dục song ngữ / song văn hóa một chiều cung cấp cho người bản ngữ tiếng Tây Ban 
Nha một phương tiện giảng dạy được phân phối giữa hai ngôn ngữ (Anh / Tây Ban Nha). Những sinh viên này sẽ đạt được thành tích học 
tập cao và trình độ Anh Ngữ kể từ khi được giảng dạy bằng cả hai ngôn ngữ. Mô hình chương trình được sử dụng tại Quận Cam là mô 
hình Ngôn ngữ kép 50/50. Học sinh phải hội đủ điều kiện để đủ điều kiện cho mô hình này. 

Chỉ định Trung tâm Song ngữ:    

Địa chỉ:      

Số điện thoại:      
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