Một người học tiếng Anh,
hay ELL, là một học sinh

được hỗ trợ thêm trong việc
học tiếng Anh ở trường.

Có 4,9 triệu ELL ở Hoa Kỳ.*
Xác định một học sinh là ELL

1.

Quý vị đã trả lời câu hỏi
về ngôn ngữ quý vị sử dụng
ở nhà.

*Năm 2016, theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia

2. Bài kiểm tra đã đo lường kỹ
năng tiếng Anh học thuật
của con quý vị ở lĩnh vực
nghe, đọc, nói, và viết.

3. Con quý vị có thể được học
tiếng Anh, ngoài các lớp
học khác.

ELL tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh học thuật hàng năm. Thông tin bài kiểm tra giúp giáo viên lập
kế hoạch tốt nhất để dạy con quý vị. Điểm kiểm tra cũng giúp giáo viên biết khi nào con quý vị có thể
ngừng nhận hỗ trợ tiếng Anh. Quý vị có thể sử dụng thông tin kiểm tra để ủng hộ con mình ở trường.
Trao đổi với các giáo viên của con quý vị về:

•
•
•
•

Thời điểm quý vị nhận được điểm kiểm tra và cách theo dõi sự tiến bộ của con quý vị.
Cách quý vị có thể hỗ trợ việc học ngôn ngữ của con quý vị ở nhà.
Hỗ trợ thay đổi như thế nào khi con quý vị xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh học thuật.
Thời điểm học sinh dừng nhận hỗ trợ tiếng Anh.

Câu hỏi
quý vị có
thể đặt ra

•

Các mục tiêu cho con tôi là gì?

•

Việc học tiếng Anh phù hợp như thế nào với các kỹ năng khác con tôi đang học?

•

Quý vị sẽ làm cách nào để đưa ngôn ngữ và văn hóa của học sinh vào nhà
trường?

Hỏi về việc học tiếng Anh của con quý vị ở trường.
Học sinh được kiểm tra hàng năm, nhưng quý vị có quyền nhận hoặc từ chối hỗ trợ ngôn ngữ.
WIDA được đặt trong Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Wisconsin tại Đại học Wisconsin-Madison.
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