
Mẫu Đơn F 
CÁC TRƯỜNG QUẬN COLQUITT 

 

Ủy ban Tham dự Kiểm tra Học sinh Tiếng Anh (EL/TPC) 
Tài liệu Hàng năm 

 
 
Cuộc họp Ủy ban Tham dự Kiểm tra EL (EL/TPC) Ngày: ______________________________________  
  
Tên Học sinh: _________________________________________  Lớp: ___________ Trường: ____________________  
  
Ngày nhập học tại Trường học ở Hoa Kỳ: Tháng_____Năm ____  Ngày sinh: ____________ GTID: __________________  
  
  
Học sinh có đủ điều kiện tham gia dịch vụ ESOL không? (nêu rõ mức độ thành thạo của học sinh trên trang sàng lọc tư cách 
đủ điều kiện được tiểu bang chấp thuận theo Quy tắc 160-4-5-.02 SBOE) 
 
Mức độ thành thạo của học sinh _____________________  
 
 ______ Có ______ Không_____________Năm kết thúc (EL-1, EL-2 có thể sẽ được xét đến khi dàn xếp thay đổi quy trình 
đánh giá) 
 
Học sinh có tham gia vào mọi đánh giá được yêu cầu dù không có sự thích nghi nào không? 
 
 ______ Có (Dừng ở đây)  _____ Không (Tiếp tục) 
 
 
Hãy xác định những thích nghi mà học sinh cần để có thể tham gia trọn vẹn vào từng quy trình đánh giá của năm học này và 
cung cấp tư liệu qua việc dùng mẫu đơn phù hợp. Những thích nghi này sẽ được lấy ra từ bảng các thích nghi cho kiểm tra 
được phép trong Sổ tay Đánh giá Học sinh và/hoặc hướng dẫn tham gia kiểm tra. Bất kỳ thích nghi nào không nằm trong Sổ 
tay Đánh giá Học sinh phải được chấp thuận bởi Bộ phận Hành chính Đánh giá của GaDOE trước khi được sử dụng. Mọi 
thích nghi phải tuân theo hướng dẫn lớp học và quy trình đánh giá, đồng thời phù hợp với bất kỳ kế hoạch nào được thiết 
kế để hướng dẫn phụ trợ cho học sinh. 
 
Chữ ký (Ủy ban sẽ bao gồm tối thiểu ba thành viên, một người là giáo viên được chứng nhận bởi Hội đồng Tiêu chuẩn 
Chuyên môn và phải bao gồm giáo viên ESOL hiện đang giảng dạy bổ trợ ngôn ngữ tiếng Anh cho học sinh): 
 
Môn học và/hoặc khối lớp ___________________________________________________________________  
 
 
Giáo viên ESOL ___________________________________________________  Ngày ____________________________  
 
Giáo viên được Chứng nhận _________________________________________  Ngày ____________________________  
 
Cha/Mẹ/Người giám hộ ____________________________________________  Ngày ____________________________  
 
Học sinh (Nếu từ 18 tuổi trở lên) _____________________________________  Ngày ____________________________  
 
Nhân viên Hành chính ______________________________________________  Ngày ____________________________  
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Bảo lưu mọi quyền 

Các Thích Nghi Được phép của Georgia Milestones dành cho Người học Tiếng Anh 
 
Bảng 7 Dàn xếp Thay đổi Được phép của Georgia Milestones dành cho Người học Tiếng Anh 
 

Thích nghi 

Có thể có lợi nhất cho học sinh EL 
ở Cấp độ ELP này 

Cấp độ ELP 
1.0    2.9 

Cấp độ ELP 
3.0    3.9 

Cấp độ ELP 
4.0    5.9 

Dàn xếp thay đổi Địa điểm    
1. Phòng học ESOL    
2. Nhóm nhỏ    
3. Chỗ ngồi ưu tiên    
4. Phòng học tập hoặc dành cho cá nhân    
5. Tham dự 1 mình    
Thích nghi về Phần trình bày 

6. Chỉ đọc to câu hỏi kiểm tra bằng tiếng Anh  

(tùy từng 
trường hợp cho 
học sinh ở các 

cấp độ 3.0 
thấp) 

 

7. Chỉ đọc to các đoạn văn ELA bằng tiếng Anh* 
Mức độ thành thạo kỹ năng 
Đọc < 2.0 VÀ Mức độ thành 

thạo kỹ năng Nghe > 3.0 
 

Thích nghi về Phản hồi 

8. Từ điển Word-to-Word** 
(tùy từng trường hợp 

cho học sinh ở các 
cấp độ 2.0) 

  

Thích nghi về Lịch trình 
9. Giờ nghỉ giải lao có giám sát thường xuyên    
10. Thời gian bổ sung trong ngày học    

 
*Chỉ giới hạn cho học sinh EL đủ điều kiện; xem hướng dẫn để biết thông tin về khả năng đủ điều kiện. Đối 
với phần đọc to, chương trình đọc màn hình là phương thức được ưa chuộng. Nếu phần đọc to được thực 
hiện bởi một người, người chấm thi phải tuân theo các chỉ dẫn trong Hướng dẫn Đọc to. 
**Học sinh EL phải đủ thành thạo đọc viết theo ngôn ngữ thứ nhất để có thể sử dụng từ điển một cách hiệu 
quả; Thời gian bổ sung phải được bố trí phù hợp theo sự thích nghi này. 


