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Tựa Đề I Thông Báo Dành Cho Phụ Huynh về Tư Cách Hưởng Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Bổ Sung 

của Học Sinh 
 
Tên Học Sinh: _____________________________ 

 

Kính Gửi Quý Phụ Huynh: ____________________________________ 

 

Là một học sinh trong chương trình “Tiếng Anh Cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác” (ESOL) của khu học chánh chúng tôi, con 

của quý vị được hỗ trợ ngôn ngữ rất hiệu quả nhờ giáo viên ESOL. Là một Người Học Tiếng Anh, con của quý vị cũng có tư 

cách hưởng thêm sự hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp nhằm giúp cải thiện kỹ năng tiếng Anh của em. Khi con của quý vị rời khỏi 

chương trình ESOL tiểu bang, chúng tôi cũng sẽ chấm dứt các dịch vụ ngôn ngữ bổ sung dành cho em. 

 

Kỹ năng tiếng Anh của con quý vị đã được kiểm tra gần đây nhất trong kỳ thi: : WIDA Kindergarten Screener®; WIDA 

Grades 1-12 Screener®; hoặc ACCESS for ELLs® và đã nhận được tổng điểm là______. Nếu con quý vị có điểm thấp hơn 

5, em sẽ đủ tư cách được tham gia chương trình ESOL và được hưởng hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung. 

 

Chúng tôi cung cấp các hỗ trợ bổ sung dưới đây để giúp cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh của con quý vị cũng 

như hỗ trợ em trong các môn văn hóa. Đối với học sinh trung học phổ thông được cung cấp các hỗ trợ bổ sung này, tỷ lệ tốt 

nghiệp là 74.5%. Vui lòng lưu ý rằng nếu con quý vị bị khuyết tật, các dịch vụ chương trình ngôn ngữ của em sẽ được phát 

triển với sự đóng góp của nhân viên giáo dục đặc biệt và họ sẽ hỗ trợ em bằng Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP). 

 

Đối với những học sinh từ lớp K-7, chúng tôi cung cấp một chương trình phần mềm tên là Imagine Learning. Imagine Language 

and Literacy là một chương trình giảng dạy chiến lược, dựa trên nghiên cứu, đáp ứng học sinh ở trình độ riêng của họ. Với 

Imagine Language & Literacy, mọi trẻ em đều nhận được hướng dẫn rõ ràng, có mục tiêu trong một lộ trình học tập được cá 

nhân hóa liên tục điều chỉnh theo nhu cầu của chúng. Hơn 4.300 hoạt động hấp dẫn dạy các khái niệm ngôn ngữ và văn học 

quan trọng như đọc và nghe hiểu, từ vựng cơ bản, ngôn ngữ học thuật, ngữ pháp, nhận thức âm vị học, ngữ âm và sự trôi chảy. 

Trẻ em thích chương trình vì nó thú vị và đầy thử thách. Và các nhà giáo dục tin tưởng chương trình vì nó khác biệt, phù hợp 

với tiêu chuẩn, nghiêm ngặt và hiệu quả. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 

https://www.imaginelearning.com/literacy/language-and-literacy. 

 

Đối với học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, chúng tôi cung cấp một chương trình phần mềm có tên là Rosetta Stone. Rosetta Stone 

được cống hiến để thay đổi cuộc sống của mọi người thông qua sức mạnh của giáo dục ngôn ngữ và đọc viết. Các giải pháp kỹ 

thuật số sáng tạo của công ty mang lại kết quả học tập tích cực cho người học được truyền cảm hứng ở nhà hoặc tại trường học 

và nơi làm việc trên khắp thế giới. Bộ phận ngôn ngữ của Rosetta Stone sử dụng các giải pháp dựa trên đám mây để giúp tất 

cả các loại người học đọc, viết và nói hơn 30 ngôn ngữ. Học viên có thể học ở bất cứ đâu. Các giải pháp học ngôn ngữ này cho 

phép cả học sinh và nhà giáo dục tiếp cận các bài học và hoạt động ngôn ngữ một cách ảo. Bằng cách đó, bất kỳ khoảnh khắc 

nào cũng có thể trở thành một khoảnh khắc có thể dạy được. Rosetta Stone là một phần của Cambium Learning® Group, công 

ty thiết yếu về giáo dục. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.rosettastone.com. 

  

Chúng tôi cũng cung cấp các trò chơi giáo dục bổ sung, sách, tạp chí định kỳ, thiết bị, vật tư và đăng ký dựa trên web bao gồm 

Scholastic Action, Junior Scholastic và BrainPOP (có quyền truy cập vào hơn một nghìn chủ đề phù hợp với tiêu chuẩn để xây 

dựng nền tảng và học sâu hơn trong chương trình học, Chủ đề theo chủ đề SEL và các dự án tính toán và sáng tạo được nhúng). 

 

Quý vị có quyền từ chối hỗ trợ bổ sung cho con của mình. Nếu quý vị muốn từ chối tham gia cho con của mình, nói về các hỗ 

trợ khác được cung cấp hoặc tìm hiểu về các cuộc họp phụ huynh, hãy liên lạc với người có tên, số điện thoại và email dưới 

đây. Xin cảm ơn quý vị. 

 

Tên:___________________________ 

 

Chức vụ:_______________________ 

 

Số điện thoại:___________________________  Email:__________________________________ 


