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Kiểm tra ngôn ngữ giúp giáo viên hiểu học sinh có 
các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để hoàn toàn tham 
gia trong lớp học hay không.

Học sinh sử dụng các kỹ năng nghe, nói, đọc và 
viết để học nội dung học thuật, chia sẻ thông tin và 
thảo luận ý tưởng. Đây là những kỹ năng mà tất cả 
các học sinh cần rèn luyện trong suốt quá trình học 
của mình. Kiểm tra ngôn ngữ đo lường các kỹ năng 
của một học sinh trong tất cả bốn lĩnh vực này.

Học sinh được xác định là ELL thực hiện bài kiểm 
tra tiếng Anh hàng năm.

• Các trường học, học khu và tiểu bang sử 
dụng điểm kiểm tra để quyết định cần cung 
cấp những dịch vụ hỗ trợ tiếng Anh nào.

• Giáo viên sử dụng điểm kiểm tra khi quyết 
định nội dung và phương pháp để dạy học 
sinh của mình.

• Quý vị có thể sử dụng điểm kiểm tra để theo 
dõi sự tiến bộ của con mình trong việc học 
tiếng Anh học thuật và để ủng hộ con quý vị 
ở trường.

Trao đổi với giáo viên dạy con quý vị về thời điểm 
quý vị sẽ nhận được điểm kiểm tra và phương 
pháp hỗ trợ sẽ thay đổi như thế nào khi con quý 
vị xây dựng các kỹ năng tiếng Anh học thuật. Hỏi 
trường của con quý vị dựa trên những yếu tố nào 
để quyết định khi nào ELL ngừng nhận hỗ trợ 
ngôn ngữ. Trao đổi với các giáo viên dạy con quý 
vị về cách quý vị có thể hỗ trợ việc học ngôn ngữ 
của con mình ở nhà.

ELL
Người học tiếng Anh, hoặc ELL, là một 
học sinh có cơ hội được học tiếng Anh, 
ngoài việc tham gia các lớp học khác. 
ELL được kiểm tra hàng năm để giúp 
giáo viên hiểu các kỹ năng ngôn ngữ 
của học sinh, nhưng quý vị có quyền 
nhận hoặc từ chối hỗ trợ ngôn ngữ.

Kiểm tra Ngôn ngữ là gì? 


