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Các Câu hỏi Thường gặp về chương trình ELA dành cho các Phụ huynh
Câu hỏi: Tôi phải ra các quyết định gì khi đăng ký?
Trả lời: Quý vị sẽ chọn một chương trình phát triển ngôn ngữ dành cho con quý vị dựa trên Bản Câu hỏi
về Ngôn ngữ Sử dụng tại Nhà và các loại dịch vụ chương trình có ở trường.
Câu hỏi: Nếu con tôi đã đăng ký tại một trường DPS trong những năm trước thì sao? Tôi có cần điền
đơn ELA mới không?
Trả lời: Quý vị có thể chọn cập nhật Mẫu Cho phép của Phụ huynh nếu quý vị muốn chọn một chương
trình ELA khác, nhưng không bắt buộc. Không cần phải nộp lại các đơn ELA nào khác.
Câu hỏi: Tôi cần mang theo giấy tờ gì đến điểm đăng ký?
Trả lời: Khi đăng ký vào một trường mới, quý vị cần phải mang theo: (1) bản sao giấy khai sinh hoặc hộ
chiếu của đứa trẻ; (2) bằng chứng về địa chỉ, ví dụ như hợp đồng thuê nhà hoặc hóa đơn điện nước; (3)
Câu hỏi: Con tôi có đi học ở nước (_____) và đã học lớp (___). Liệu con tôi sẽ học lại cấp lớp đó nếu tôi
đăng ký cho cháu vào học trường của DPS?
Trả lời: Chúng tôi cố gắng sắp xếp đưa học sinh vào cùng cấp lớp dựa trên ngày sinh của em.
Câu hỏi: Nếu con tôi được xác định là EL, điều đó có nghĩa gì đối với chương trình học tập của cháu?
Không phải là học sinh EL thì sao?
Trả lời: Nếu con quý vị được xác định là người học Anh ngữ (EL), em sẽ được nhận thêm các dịch vụ về
ngôn ngữ (được giúp đỡ thêm về đọc, viết, nghe và nói tiếng Anh). Trong lớp học ELA, con quý vị sẽ học
nội dung học tập giống như các lớp học thông thường. Nếu con quý vị được xác định không phải là
người học Anh ngữ, em sẽ được ghi danh vào một lớp học thông thường.
Câu hỏi: Nếu con tôi không được xác định đúng thì sao?
Trả lời: Nếu quý vị tin là con quý vị bị xác định nhầm, hãy liên lạc với thư ký trường con quý vị và đề nghị
gặp mặt với Nhóm ISA của nhà trường.
Câu hỏi: Với cương vị là một phụ huynh, tôi có thể tham gia vào cuộc thảo luận Xác định bằng cách
nào?
Trả lời: Trong thời gian đăng ký, hãy đề nghị được nói chuyện với người phụ trách ELA hoặc người quản
lý trường.
Câu hỏi: Nếu con tôi chuyển sang trường khác, cháu có cần phải trải qua thủ tục xác định thêm lần
nữa để được nhận dịch vụ chương trình ELA không?
Trả lời: Không. Con quý vị sẽ vẫn được xác định là người học Anh ngữ cho đến khi em đáp ứng đủ các
tiêu chí để rời chương trình ELA.
Câu hỏi: Tôi nhận được một lá thư từ Ban ELA cho biết con tôi được xác định là người học Anh ngữ.
Điều này có nghĩa là gì?

Trả lời: Bức thư đó cho biết con quý vị đã được xác định là một người học Anh ngữ và cung cấp thông tin
chi tiết về chương trình ELA mà quý vị đã chọn cho con em mình. Ngoài ra, thư còn ghi kết quả đánh giá
mới nhất cho thấy mức độ thông thạo Anh ngữ và kết quả học tập tổng quát của con quý vị.
Câu hỏi: Tôi có thể làm gì nếu con tôi được sắp xếp vào một lớp không phù hợp với cháu?
Trả lời: Liên hệ người quản lý trường và đề nghị được thảo luận với giáo viên của con quý vị.
Câu hỏi: Tại sao con tôi cần làm bài kiểm tra ACCESS hàng năm?
Trả lời: Con quý vị được kiểm tra mỗi năm để đánh giá mức tiến triển của em về trình độ thông thạo Anh
ngữ. Em được kiểm tra kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Các điểm số này cũng được sử dụng để quyết
định liệu con quý vị hội đủ điều kiện cho việc tái xét hay không.
Câu hỏi: Con tôi có bị ảnh hưởng gì không tốt nếu cháu không làm bài kiểm tra ACCESS hay không?
Trả lời: Nếu con quý vị không tham gia thi, em sẽ không được cân nhắc tái xét.
Câu hỏi: Khi con tôi được tái xét, điều này có nghĩa gì?
Trả lời: Khi con quý vị được tái xét, điều đó có nghĩa là em đã đáp ứng các yêu cầu về mức độ thông thạo
Anh ngữ và không cần nhận dịch vụ về ngôn ngữ nữa. Ngoài ra, em sẽ được tiếp tục giám sát trong hai
năm tiếp sau đợt tái xét để bảo đảm em vẫn đang tiến triển.
Câu hỏi: Con tôi đã được tái xét và chuyển sang lớp học khác. Có cách nào để cháu vẫn được học cùng
giáo viên đó cho đến cuối năm học hay không?
Trả lời: Nhóm ISA có thể đưa ra đề xuất này theo yêu cầu của quý vị.
Câu hỏi: Tại sao con tôi vẫn được theo dõi giám sát sau khi cháu đã đáp ứng được mức thông thạo
Anh ngữ?
Trả lời: Con quý vị được giám sát trong hai năm sau đợt tái xét nhằm bảo đảm em vẫn đang tiến triển
trong học tập và không cần các dịch vụ Anh ngữ để học tập hiệu quả trong lớp nữa.
Câu hỏi: Tại sao con tôi lại được sắp xếp nhận dịch vụ ELA thêm lần nữa?
Trả lời: Nếu con quý vị không tiến bộ trong học tập trong hai năm được giám sát, Nhóm ISA có thể quyết
định là em cần các dịch vụ về ngôn ngữ. Phụ huynh nên liên lạc với nhóm ISA nếu không đồng ý với
quyết định này.
Câu hỏi: Rời chương trình có ý nghĩa gì với con tôi?
Trả lời: Học sinh được cho rời chương trình ELA được xem là hoàn toàn thông thạo Anh ngữ và không
cần các dịch vụ hoặc chương trình giảng dạy về Anh ngữ nữa.

