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Một học sinh có thể trở thành một Người học Tiếng Anh (EL) tại một 
trường DC bằng cách nào? 

•	 Các trường học tổ chức Khảo Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng Tại Nhà của 
OSSE (HLS) cho tất cả học sinh. 

•	 Học sinh có thể được kiểm tra về trình độ thông thạo Tiếng Anh 
dựa trên các câu trả lời HLS của em. 

•	 Nếu điểm kiểm tra thấp hơn điểm thông thạo tối thiểu, thì học 
sinh được coi là một EL. 

•	 Trường học thông báo cho gia đình rằng học sinh hội đủ điều kiện 
để được xếp vào chương trình EL của trường để được hỗ trợ về 
Tiếng Anh.

Các học sinh EL có thể rời khỏi chương trình EL bằng cách nào?

•	 ACCESS for ELLs là bài kiểm tra trình độ thông thạo Tiếng Anh 
dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

•	 Mỗi năm, những học sinh trong các chương trình EL của DC thực 
hiện bài kiểm tra ACCESS. 

•	 Nếu điểm ACCESS tổng quát của học sinh là 4.5 hoặc cao hơn, học 
sinh sẽ được coi là thành thạo Tiếng Anh.

•	 “Rời khỏi” có nghĩa là học sinh đã thành thạo và không còn yêu 
cầu được xếp lớp trong chương trình EL của trường nữa.

Điều gì xảy ra sau khi con tôi rời khỏi chương trình EL?

•	 Các trường học sẽ giám sát các học sinh đã rời khỏi chương trình 
trong bốn năm để đảm bảo: 

o Học sinh đã không rời khỏi chương trình quá sớm; và

o Học sinh có thể theo học trường học một cách có ý nghĩa mà 
không cần được hỗ trợ về Tiếng Anh.

Những điều đã thay đổi?

•	 Tiêu chí rời khỏi chương 
trình EL sẽ thay đổi từ việc 
đạt 5.0 điểm trở lên đối với 
bài kiểm tra ACCESS thành 
4.5 điểm trở lên.

•	 Thay đổi này sẽ bắt đầu với 
bài kiểm tra ACCESS 2021-
22 dành cho học sinh từ lớp 
1-12.

Những điều không thay đổi?

•	 Tiêu chí rời khỏi chương 
trình của học sinh mẫu giáo 
vẫn là 5.0 điểm trong bài 
kiểm tra ACCESS.

Hãy nhớ:

•	 Thay đổi này sẽ không áp 
dụng cho điểm ACCESS 
trước bài kiểm tra cho năm 
học 2021-22.

•	 Thay đổi này sẽ ảnh hưởng 
đến trạng thái EL bắt đầu từ 
năm học 2022-23.

•	 Nếu một học sinh đã rời 
khỏi chương trình cần được 
hỗ trợ thêm về Tiếng Anh, 
học sinh có thể tham gia lại 
chương trình EL của trường. 

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp cho học sinh các dịch vụ và hỗ trợ phù hợp. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc 
nào liên quan đến sự thay đổi chính sách này, vui lòng liên hệ với giáo viên chương trình EL của con quý vị. 


