
 
 

Thông báo Thường niên cho Phụ huynh về Tình trạng Người học Tiếng Anh ( English Learner Status) 

 

Quý Phụ huynh/Người Giám hộ thân mến: 

PHẦN MỘT: 

Học sinh _____________ đã được nhận diện là Người học Tiếng Anh dựa theo bài kiểm tra của bang Utah 
về Nghe, Nói, Đọc và Viết bằng tiếng Anh (WIDA). Cấp độ Tiếng Anh của học sinh: 

 

Cấp 1: Nhập môn (Entering) _____; Cấp 2: Bắt đầu (Beginning) _____; Cấp 3: Phát triển (Developing) _____; 
Cấp 4: Mở rộng (Expanding) _____; 

 

Trách nhiệm Nhà trường về các Dịch vụ Tiếng Anh cho con quý vị: 
1. Nhà trường sẽ cung cấp chương trình dịch vụ tiếng Anh chất lượng cho học sinh của quý vị cho đến khi 

các em được xem là thành thạo tiếng Anh; 

2. Nhà trường sẽ cung cấp hướng dẫn tiếng Anh thông qua một giáo viên đã được chấp thuận hoặc là 
người có chứng nhận đủ tiêu chuẩn để giảng dạy cho người học tiếng Anh, 

3. Nhà trường sẽ kiểm tra học sinh của quý vị mỗi năm về sự thành thạo tiếng Anh để hỗ trợ thành tích 
học tập trong môn Toán, Anh ngữ và Khoa học, 

4. Nhà trường sẽ cung cấp các Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt, nếu cần thiết, liên kết với các dịch vụ tiếng Anh. 

 
Phụ huynh/Người Giám hộ/Thành viên Gia đình: Nếu quý vị TỪ CHỐI chương trình dịch vụ tiếng Anh 
do nhà trường cung cấp, vui lòng hãy ký tên viết tắt vào ba tuyên bố ở Phần Hai: 

 
PHẦN HAI: 
 

____ Tôi biết cấp độ tiếng Anh của con mình (xem phần trên). 
 
____ Tôi biết nhà trường sẽ cung cấp Chương trình Dịch vụ Tiếng Anh. 
 
____ Tôi biết con tôi sẽ được kiểm tra mỗi năm cho đến khi con tôi vừa thành thạo tiếng Anh vừa thành 

công trong môn Toán, Anh ngữ, và Khoa học. 
 
 
____ Tôi KHÔNG muốn học sinh của mình nhận các dịch vụ tiếng Anh do nhà trường cung cấp. 

 

Vui lòng ký tên, ghi ngày tháng, và nộp lại đơn này cho trường của con quý vị và đơn sẽ được kẹp vào tập 
hồ sơ EL của học sinh. Đơn này còn có thể được bao gồm trong Hội thảo Phụ huynh-Giáo viên vào mùa 
thu khi xem xét lại Báo cáo WIDA của Học sinh từ Cổng Dữ liệu USBE. 
 
 

Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ Tên Học sinh  Ngày 


