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SỰ GIỚI THIỆU

Học Khu Fountain Valley (FVSD) phục vụ 

khoảng 6,200 học sinh từ mẫu giáo đến lớp tám. 

Bảy trường tiểu học và ba trường trung học đều 

tọa lac trong hai thành phố Fountain Valley và 

Huntington Beach.  Học sinh học tiếng Anh 

(ELs) chiếm khoảng 10% của tổng số học sinh. 

Trong tổng số học sinh EL có hơn 35 ngôn ngữ 

khác nhau được sử dụng.  Phần lớn các học sinh 

EL nói tiếng Việt, kế đến là tiếng Tây Ban Nha 

và tiếng Ả Rập.  

FVSD tin tưởng là các dịch vụ cho học sinh EL 

có kết quả và phẩm chất cao: 

 Phát triển khả năng Anh Ngữ trong thời hạn 

năm năm. 

 Cung cấp đầy đủ sự truy cập vào mọi khía 

cạnh của chương trình giảng dạy. 

 Tạo khả năng cho học sinh EL được thành 

công trong học tập và xã hội. 

 Bao gồm hướng dẫn hàng ngày về Phát 

Triển Anh Ngữ (ELD) và hỗ trợ trong quá 

trình hướng dẫn phạm vi nội dung qua 

những phương pháp  Thiết kế Đặc Biệt 

Hướng Dẫn Học Anh Ngữ (SDAIE)  

 Xem trọng khả năng đa ngôn ngữ và, bất cứ 

khi nào có thể, khuyến khích học sinh phát 

triển thông thạo nhiều hơn một ngôn ngữ.  

 Công nhận và đánh giá cao sự đa dạng của 

tất cả các ngôn ngữ và các nền văn hóa.  

 Chào đón và khuyến khích phụ huynh tham 

gia. 

 

Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh EL của FVSD 

được kết nối và dựa trên: 

 Luật Liên Bang 

 Luật và các quy định của Tiểu Bang 

 Các kế hoạch và chính sách của Học Khu 

 Nghiên cứu-thông tin, thực hành sự giảng 

dạy đã được xác định 

 

 

Luật Căn Bản Của Kế Hoạch Chính 

Luật Liên Bang 

Hiến Pháp Hoa Kỳ: Khoản Tu Chính Mười Bốn-Các 

Điều Khoản về Theo Đúng Tiến Trình và Bảo Vệ Đồng 

Đều, Không tiểu bang nào được “tước đi sinh mạng, tự 

do, hoặc tài sản của bất cứ người nào nếu không theo 

đúng tiến trình luật pháp; và cũng không được từ chối 

bất cứ người nào trong địa phận thẩm quyền của điều 

khoản bảo vệ của luật pháp.” 
 

Biên bản ngày 25 Tháng Năm 1970 của Phòng Dân 

Quyền  

Nếu vì không nói và hiểu được Anh Ngữ mà học sinh 

không thể “tham gia hiệu quả” trong chương trình giáo 

dục, học khu phải có “những bước tích cực nhằm điều 

chỉnh sự thiếu sót ngôn ngữ để mở rộng chương trình 

giảng dạy của họ cho các học sinh này.” 
 

Lau v. Nichols 

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết trong vụ Lau v. 

Nichols (1974) rằng vì San Francisco không cung cấp 

dịch vụ giảng dạy Anh Ngữ bổ túc cho 1800 học sinh 

gốc Trung Hoa nên đã vi phạm Title VI của Đạo Luật 

Dân Quyền, 42 U.S.C. đoạn 2000d.   

Tòa tối cao nói rằng các học sinh này do đó đã bị từ 

chối một cơ hội có ý nghĩa để tham gia chương trình 

giáo dục công lập. 
 

Đạo Luật Các Cơ Hội Giáo Dục Đồng Đều: 20 U.S.C. 

1803 (f) 

Đạo luật này công nhận vai trò của tiểu bang trong việc 

bảo đảm cơ hội đồng đều cho học sinh có gốc quốc gia 

thiểu số. “Không tiểu bang nào được từ chối cơ hội 

đồng đều của một người vì lý do chủng tộc, màu da, 

phái tính, hoặc nguồn gốc quốc gia bằng cách . . . (f) 

một cơ quan giáo dục không có hành động thích ứng để 

vượt qua các trở ngại ngôn ngữ khiến học sinh không 

thể tham gia đồng đều các chương trình giảng dạy của 

họ.” 
 

Những Vụ Liên Bang Quan Trọng Diễn Giải Đoạn 

1703 (f)  Vụ Castaneda v. Pickard-1981 

Các học khu có hai bổn phận là: 

1. Giảng dạy Anh Ngữ và 

2. Cung cấp phương tiện để học sinh được sự giáo 

dục. Vụ Castaneda v. Pickard cũng bắt buộc phải 
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lập một phương pháp trắc nghiệm gồm ba khía cạnh 

để đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình.  Ba 

khía cạnh này là: 

 Chương trình có theo một lý thuyết giáo dục 

được ít nhất là một số chuyên gia trong lãnh vực 

này công nhận là vững chắc hay không? 

 Các chương trình và cách thực hành của học 

khu, gồm cả tài nguyên và nhân viên, có được 

tính toán hợp lý để thực hành lý thuyết này hay 

không? 

 Học khu có đánh giá và phán xét các chương 

trình của mình khi cần thiết để bảo đảm vượt 

qua được các trở ngại ngôn ngữ hay không? 

 

Luật Tiểu Bang California 

Bộ Luật California, Các Điều Khoản Tổng Quát, 

Điều 3, Đoạn 30, Ngôn Ngữ Giảng Dạy. 

Anh Ngữ sẽ là ngôn ngữ giảng dạy cơ bản trong tất 

cả các trường. Hội đồng quản trị của bất cứ học khu, 

hoặc địa hạt trường cao đẳng, và bất cứ trường tư 

nào có thể quyết định khi nào và trong trường hợp 

nào có thể giảng dạy song ngữ. 

Chính sách của tiểu bang là bảo đảm cho tất cả học 

sinh trong các trường đều thông thạo Anh Ngữ; miễn 

là có thể giảng dạy song ngữ trong những trường 

hợp nào giảng dạy như vậy có lợi cho học sinh về 

mặt giáo dục. Được phép giảng dạy song ngữ nếu 

không cản trở đến việc giảng dạy có hệ thống, thứ tự 

và thường lệ cho tất cả học sinh bằng Anh Ngữ. 

 

Bộ Luật Điều Lệ California Title 5, tiểu chương 4, 

Đoạn 11302, Thời Gian Dịch Vụ 

Học Khu phải tiếp tục cung cấp thêm các dịch vụ 

giáo dục thích hợp cho Học Sinh Học Anh Ngữ từ 

Lớp Mẫu Giáo đến lớp mười hai để vượt qua các trở 

ngại ngôn ngữ cho đến khi Học Sinh Học Anh Ngữ 

đã: 

a) Cho thấy khả năng thông thạo Anh Ngữ tương 

đương với học sinh trung bình nói tiếng mẹ đẻ là 

Anh Ngữ của học khu đó; và  

b) Điều chỉnh bất cứ khiếm khuyết học vấn nào có 

thể đã có trong các lãnh vực khác của học trình 

chính  yếu vì các trở ngại ngôn ngữ. 
 

 

Thiết Kế Chương Trình 

________________________________________ 

 

Mục đích của chương trình EL là để phát triển sự 

thông thạo về nói, đọc, và viết tiếng Anh cho mỗi 

học sinh mà ngôn ngữ chính không phải là Anh 

Ngữ, nâng cao lòng tự trọng của học sinh, phát huy 

thông hiểu liên văn hóa, và cung cấp cơ hội bình 

đẳng cho thành quả học vấn, bao gồm sự giảng dạy 

học tập bằng ngôn ngữ chính khi cần thiết. Các lớp 

học bình thường và nhân viên được đưa vào Kế 

Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ của 

FVSD ELs để bảo đảm mọi nhân viên đều quyết tâm 

cung cấp các dịch vụ giáo dục tốt nhất có thể được 

cho các học sinh học tiếng Anh. 

 

Để bảo đảm học sinh EL thành công về học vấn 

 Phát huy khả năng thông thạo về nói, nghe, đọc 

và viết.  

 Đánh giá liên tục và tổng kết của chương trình 

EL và sửa đổi nếu cần thiết gồm cả các nguyên 

tắc hướng dẫn của EL để đánh giá phiếu điểm, 

sự lên lớp, và ở lại lớp. 

 Bảo đảm là tất cả học sinh EL được giảng dạy 

theo các tiêu chuẩn được Học Khu và Tiểu Bang 

áp dụng những tiêu chuẩn về Ngữ Văn, Phát 

Triển Anh Ngữ (ELD), toán, xã hội học, và khoa 

học.   

 

Cung cấp một chương trình EL có phẩm chất cho tất 

cả học sinh  

 Bảo đảm cơ hội đồng đều với các chương trình 

giảng dạy chính yếu hầu khuyến khích sự thành 

công trong học vấn qua các chương trình Anh 

Ngữ Toàn Diện (SEI), Anh Ngữ Dòng Chính 

(ELM), hoặc Song Ngữ Thay Thế.  

 

Cung cấp cơ hội bình đẳng cho học sinh đang học 

Anh Ngữ được tiếp nhận học trình chính yếu. 

 Tập hợp học sinh thành nhóm để cung cấp sự 

giảng dạy thích hợp. 

 Cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ chính khi có thể. 

 Cung cấp cho học sinh một chương trình hiệu 

quả khi học sinh chuyển sang tiếp nhận sự giảng 

dạy học vấn bằng Anh Ngữ.  

 Cung cấp dịch vụ giảng dạy dựa trên các tiêu 

chuẩn được Học Khu và Tiểu Bang áp dụng. 

 Cung cấp tài liệu thích hợp cho sự giảng dạy. 
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Cung cấp cho học sinh sự Phát Triển Anh Ngữ 

(ELD) hàng ngày để học sinh có thể trở nên thông 

thạo Anh Ngữ và học vấn cần thiết để được thành 

công trong học tập. 

 Cung cấp sự phát triển cho nhân viên về các 

sách lược và phương thức ELD có hiệu quả.  

 Cung cấp sự đánh giá liên tục mức tiến bộ khi 

học ngôn ngữ thứ nhì. 

 Cung cấp cho giáo viên và học sinh tài liệu ELD 

được Học Khu áp dụng.  

 

Bảo đảm cho học sinh EL tiếp nhận các dịch vụ giáo 

dục từ nhân viên hội đủ điều kiện và có chứng chỉ 

thích hợp. 

 Tuyển dụng giáo viên và nhân viên được phân 

loại có Trình Độ Cao. 

 Cung cấp liên tục những cơ hội phát triển cho 

giáo viên và nhân viên được phân loại.  

 

 

 

Khuyến khích sự tham gia của phụ huynh vào nền 

giáo dục con em  của họ. 

 Thiết lập những cách truyền thông rõ ràng giữa 

Học Khu, nhà, và cộng đồng. 

 Cung cấp cho phụ huynh dịch vụ thông dịch và 

phiên dịch để bảo đảm thông tin bình đẳng theo 

các nguyên tắc hướng dẫn của Tiểu Bang.  

 Cung cấp các cơ hội cho phụ huynh song ngữ 

tham gia các ủy ban nhà trường như School Site 

Council (SSC)-Hội Đồng Trường, Hội Phụ 

Huynh Giáo Viên (PTA/PTO), English 

Language Advisory Committee (ELAC)- Ủy 

Ban Tư Vấn Anh Ngữ, và District English 

Language Advisory Committee (DELAC)- Ủy 

Ban Tư Vấn Anh Ngữ của Học Khu. 
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Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ 

Học Khu 

Fountain Valley 

Sự Xác Định, Sự Đánh Giá 
Thông Báo Cho Phụ Huynh, và 

Sắp Xếp Chương Trình 
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XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ, THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH, VÀ SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH

Sự Xác Định 

Bản Khảo Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng Trong Nhà 

(HLS) 

Tại thời điểm ghi danh, các trường công lập của 

California được yêu cầu phải xác định ngôn ngữ 

được sử dụng trong nhà của mỗi học sinh.  Để thu 

thập thong tin này, tất cả phụ huynh/người giám hộ 

hợp pháp được yêu cầu để hoàn tất, ký tên, và đề 

ngày vào một Bản Khảo Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng 

trong Nhà (HLS) cho mỗi em đến tuổi đi học của họ 

trong quá trình đăng ký đầu tiên. HLS vẫn giữ lại 

trong hồ sơ của học sinh.  Thông tin cung cấp đã hỗ 

trợ cho trường trong việc cung cấp một sự giảng 

dạy thích hợp cho tất cả học sinh. 

 

Những câu hỏi trong Bản Khảo sát HLS 

 1.Con em quý vị thường sử dụng ngôn ngữ/tiếng 

    địa phương nào ở nhà? 

 2.Con em quý vị biết nói lần đầu bằng ngôn 

    ngữ/tiếng địa phương nào? 

 3.Cha mẹ/người giám hộ thường sử dụng ngôn 

    ngữ/tiếng địa phương nào để nói chuyện với  

    con em? 

 4.Người lớn trong nhà thường sử dụng ngôn ngữ 

    nào để nói chuyện với nhau?   

 

Tất cả học sinh mà trên HLS có điền một ngôn ngữ 

khác ngoài tiếng Anh cho các câu hỏi số 1, 2, hoặc 

3 phải được đánh giá để xác định trình độ tiếng Anh 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi danh đầu tiên.  

(Câu hỏi số 4 cung cấp thông tin cho các trường học 

để xem xét nếu một đứa trẻ cho thấy bằng chứng 

của sự không có đủ tiếng Anh khi ghi danh. Câu 

này không cần một sự đánh giá.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự Đánh Giá 

Trắc Nghiệm Phát Triển Anh Ngữ của California 

(CELDT) 

Học sinh nào mà trong HLS cho thấy có tiếp xúc 

với một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh thì phải 

được đánh giá với Trắc Nghiệm Phát Triển Anh 

Ngữ của California (CELDT). CELDT là một kỳ thi 

dựa trên tiêu chuẩn để đánh giá trình độ tiếng Anh 

của học sinh về nghe, nói, đọc và viết.  Kết quả 

được cung cấp cho mỗi phần của CELDT, cũng như 

một số điểm chung.  Điểm xác định cho biết một 

học sinh là Thông Thạo Anh Ngữ Từ Ban Đầu 

(IFEP) hoặc vẫn còn Giới Hạn Anh Ngữ (EL).   

 

CELDT được thực hiện hàng năm cho tất cả học 

sinh EL đang đi học trong khoảng thời gian kiểm tra 

thẩm định của Tiểu Bang.  Phụ huynh được thông 

báo về điểm thi CELDT trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày học khu nhận được kết quả của kỳ thi từ nơi 

có hợp đồng với tiểu bang.  Kết quả hàng năm được 

sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh trong 

vấn đề nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh. 

 

Quy định cho học sinh có Giáo Dục Đặc Biệt 

Nếu một đội ngũ trong Chương Trình Giáo Dục Cá 

Nhân (IEP) xác định là một học sinh không thể 

tham một hoặc tất cả các phần của kỳ thi CELDT, 

thì học sinh được một đánh giá thay thế theo quy 

định của Bộ Giáo Dục California. Việc sử dụng một 

đánh giá thay thế được dẫn chứng trong IEP.   

 

Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Tiếng Mẹ Đẻ 

Học sinh EL được đánh giá trình độ thông thạo 

tiếng mẹ đẻ về nghe, nói, đọc và viết trong vòng 90 

ngày kể từ ngày ghi danh đầu tiên. Bất cứ khi nào 

có thể thì một người nói thông thạo cùng một ngôn 

ngữ với học sinh, người đã được đào tạo để thực 

hiện sự đánh giá sẽ tiến hành cuộc thi.  Khi không 

có sẵn một người nói thông thạo cùng một ngôn ngữ 

với học sinh thì phụ huynh sẽ được tham gia trong 

một cuộc phỏng vấn có cấu trúc để xác định sự 

thông thạo.  
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Sự Thông Báo 

Thông Báo của Sự Thẩm Định Đầu Tiên, Kết Quả, và Sự 

Sắp Xếp cho Học Sinh 

 

Các học sinh mới của FVSD người được yêu cầu sự 

kiểm tra đầu tiên thường được thẩm định bởi nhân viên 

kiểm tra ở văn phòng Học Khu. Nhân viên kiểm tra sẽ 

chấm điểm ngay sau khi CELDT được hoàn tất.  Một 

cuộc họp với phụ huynh được diễn ra để chia sẻ với phụ 

huynh kết quả, chọn lựa chương trình, và đề nghị sắp 

xếp vào chương trình.  Quá trình từ chối để nhận một 

Chương Trình Song Ngữ Thay Thế cũng được giải thích. 

Ở cuộc họp này, phụ huynh có sự chọn lựa để ký vào thư 

thông báo Đầu tiên của CELDT hoặc đem nó trở lại sau 

đó. Ngoài ra, một bản sao của lá thư và kết quả đầu tiên 

của sự kiểm tra cũng được cung cấp cho giáo viên của 

đứa trẻ. Một bản sao của HLS, bản chính của Đánh Giá 

Ngôn Ngữ Đầu Tiên, và thư Thông Báo cho Phụ Huynh 

được đặt trong hồ sơ của học sinh.  

 

Sự thông thạo Ngôn Ngữ, sắp xếp chương trình, và 

những dịch vụ của mỗi học sinh được đưa vào kho dữ 

liệu của Học Khu bởi một District Community Liaison 

(Liên Lạc Viên Cộng Đồng của Học Khu).   

 

Sắp Xếp Chương Trình 

Sự Sắp xếp cho Học Sinh 

 

FVSD cung cấp ba chương trình để lựa chọn cho học 

sinh EL căn cứ vào trình độ chung về CELDT của các 

em. Các chương trình đó là Anh Ngữ Toàn Diện (SEI), 

Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính (EMP), hoặc 

Chương Trình Song Ngữ Thay Thế. Trường hợp hiếm 

có, học sinh có mục tiêu giáo dục được hướng dẫn bởi 

một IEP có thể tham gia vào một Other Instructional 

Setting (Chương Trình Giáo Dục Khác). Phụ huynh 

đồng ý cho sự sắp xếp trong chương trình. Nếu phụ 

huynh chọn để con mình được sắp xếp vào một chương 

trình khác với sự đề nghị, học khu sẽ tôn trọng yêu cầu 

đó. 

 

Học sinh có điểm ở trình độ Sơ Cấp hoặc Tiền Trung 

Cấp thường thể hiện chưa được thông thạo Anh Ngữ và 

tham gia trong chương trình Anh Ngữ Toàn Diện (SEI). 

Phần lớn các hướng dẫn được cung cấp bằng tiếng Anh. 

Hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ được cung cấp khi cần thiết cho 

phép như một sự trợ giúp. Phát Triển Anh Ngữ (ELD) 

được bắt buộc mỗi ngày. Hướng dẫn nội dung được dạy 

với sự sử dụng các phương pháp Giảng Dạy bằng Anh 

Ngữ  Được Thiết Kế Đặc Biệt (SDAIE). SEI thường giữ 

nguyên từ một đến hai năm học.  

 

Học sinh có điểm ở trình độ Trung Cấp, Tiền Cao 

Cấp, và Cao Cấp thường thể hiện có thể gọi là thông 

thạo và tham gia trong Chương Trình Anh Ngữ 

Dòng Chính (EMP).  Cách thức này chỉ cung cấp sự 

hướng dẫn bằng Anh Ngữ với sự hỗ trợ thêm khi cần 

thiết.  ELD được bắt buộc mỗi ngày.  Hướng dẫn nội 

dung được dạy với sự sử dụng các phương pháp 

SDAIE.  EMP thường giữ nguyên cho đến khi học 

sinh EL được phân hạng lại là Fluent English 

Proficient (FEP)-Thông Thạo Anh Ngữ. 

 

Phần lớn các học sinh trong FVSD tham gia một trong 

hai chương trình đã nói đến trước đó. Tuy nhiên, cũng có 

một Chương Trình Song Ngữ Thay Thế trong đó có 

nhiều hoặc tất cả các hướng dẫn, sách giáo khoa, và tài 

liệu giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ của đứa trẻ.  Điều này 

chỉ được cung cấp, khi có phụ huynh của 20 học sinh 

hoặc nhiều hơn cùng một cấp lớp ở cùng một trường 

phải cùng yêu cầu cho chương trình.  Luật của Tiểu 

Bang California cho phụ huynh sự chọn lựa cho con em 

mình trong một Chương Trình Song Ngữ Thay Thế nếu 

một Đơn Xin Từ Chối Ngoại Lệ được làm lại mỗi năm 

và đứa trẻ đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:  

(1) biết tiếng Anh và học lực ở trình độ cấp lớp 5, 

(2) 10 tuổi trở lên, 

(3) nếu là một học sinh dưới 10 tuổi và đã tham gia trong 

SEI hoặc EMP được 30 ngày.     

 

Trình Độ Thông Thạo CELDT  
 Sắp xếp 

 Chương Trình 

Sơ Cấp 
Chưa thể gọi  là 

Thông Thạo  

Anh Ngữ Toàn Diện 

(SEI) 
Tiền 

Trung Cấp 

Trung Cấp 
Có thể gọi là 

Thông Thạo 

Chương Trình 

Anh Ngữ Dòng Chính 

(EMP) 

Tiền Cao Cấp 

Cao Cấp 

Tất cả Trình Độ 
Chương Trình Giáo 

Dục khác (tùy IEP) 

Tất cả Trình Độ 
Chương Trình Song 

Ngữ Thay Thế * 

 * Phải có Đơn Xin Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ Huynh
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Sự Nhận Định Lúc Đầu và Sắp Xếp trong Chương Trình EL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bản Khảo sát Ngôn Ngữ Sử 

Dụng Trong Nhà 

Ngôn Ngữ Sử Dụng Trong 

Nhà Không Phải Tiếng Anh 

English Only (EO) 

Chỉ Có Tiếng Anh 

Đánh Giá Sự Thông Thạo Anh Ngữ  

Sử Dụng CELDT 

Sắp xếp Trong 

Chương Trình Bình Thường 

CẤP LỚP K-8 
 

Nghe, Nói,  

Đọc, và Viết 

 

 Học Sinh Học 

Tiếng Anh (EL) 

Thông Thạo 

 Anh Ngữ  

Ngay Từ Đầu (IFEP) 

Đánh Giá 

Tiếng Mẹ Đẻ Sắp Xếp Trong Chương 

Trình Bình Thường  

Sắp Xếp Trong Chương 

Trình EL Thích Hợp 
Chương Trình Song Ngữ 

Thay Thế ** 

Anh Ngữ Toàn 

Diện (SEI) 

Chương Trình Anh Ngữ 

Dòng Chính (EMP) 

*  Được Quyết Định bởi một Nhóm cho Kế 

    Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) 

** Đòi hỏi phải có Đơn Xin Từ Chối 

    Ngoại Lệ của Phụ huynh 

     Phụ Huynh 

Chương Trình Giáo 

Dục Khác* 
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Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ 

Học Khu 

Fountain Valley 

Sự Từ Chối Ngoại Lệ 
của Phụ Huynh 
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SỰ TỪ CHỐI NGOẠI LỆ CỦA PHỤ HUYNH
 

Ngay vào lúc ghi danh và hàng năm, phụ huynh và 

người giám hộ được cung cấp, đầy đủ văn bản và, 

theo yêu cầu, nói rõ về những chương trình Anh 

Ngữ Toàn Diện (SEI), Chương trình Anh Ngữ Dòng 

Chính (EMP), Song Ngữ Thay Thế và Chương Trình 

Giáo Dục Khác, tất cả các cơ hội giáo dục có sẵn 

cho học sinh, và các tài liệu giáo dục sử dụng trong 

mỗi chương trình. 

 

Thủ Tục Thông Báo cho Phụ Huynh về vấn đề 

Đơn Xin Từ Chối Ngoại lệ của Phụ Huynh 

 

Hai Thông Báo Hàng Năm 

FVSD đã thiết lập một thủ tục cấp Đơn Xin Từ Chối 

Ngoại Lệ của Phụ Huynh cho trẻ em nào đã ghi danh 

vào các trường trong Học Khu và đang ở trong SEI 

hoặc EMP.  Để thông báo cho tất cả phụ 

huynh/người giám hộ những lựa chọn cho sự sắp 

xếp của Học Khu cho học sinh EL và cơ hội để xin 

một Đơn Xin Từ Chối Ngoại Lệ, mỗi phụ 

huynh/người giám hộ của học sinh EL được thông 

báo về các sự lựa chọn hai lần mỗi năm qua quá 

trình thông báo cho Phụ Huynh của Học Khu. 

 

Vào đầu mỗi năm học, phụ huynh/người giám hộ 

nhận được thông báo NCLB về sự sắp lớp hàng năm 

(APN) trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu của niên 

học. APN tư vấn cho phụ huynh/người giám hộ về 

sự sắp xếp của đứa trẻ vào SEI hoặc EMP và cơ hội 

cho phụ huynh/người giám hộ để xin một Đơn Xin 

Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ Huynh.   

 

Mỗi mùa xuân, phụ huynh/người giám hộ được cung 

cấp điểm thi CELDT chính thức hàng năm của đứa 

trẻ và nhắc nhở về ba sự lựa chọn qua Thông Báo 

Hàng Năm về CELDT.  Vào thời gian này phụ 

huynh/người giám hộ có thể yêu cầu một Đơn Xin 

Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ Huynh cho lần đầu hoặc 

tiếp tục. 

 

Sự Ghi Danh Lần Đầu Tiên 

Quá trình về Đơn Xin Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ 

Huynh được giải thích trong cuộc họp của CELDT 

khi phụ huynh được cung cấp kết quả thông thạo 

Anh Ngữ lần đầu tiên, lựa chọn chương trình, và sự 

giới thiệu sắp xếp chương trình.  Vào thời điểm đó, 

phụ huynh có cơ hội để hoàn tất tờ đơn.  

 

Phụ huynh được thông báo là: 

a. Khi có 20 học sinh trở lên cùng cấp lớp cùng 

ngôn ngữ được chấp thuận cho sự từ chối, 

trường sẽ được yêu cầu cung cấp một 

chương trình Song Ngữ Thay Thế; nếu 

không, học sinh phải được chuyển đến một 

trường học nơi một chương trình như vậy đã 

có sẵn.  Phu huynh sẽ được hướng dẫn thông 

qua quá trình chuyển trường trong học khu 

nếu cần thiết. 

b. Mỗi học sinh EL dưới 10 tuổi phải được xếp 

trong một lớp học dạy bằng tiếng Anh hoàn 

toàn tối thiểu là 30 ngày.  

c. Bất kỳ phụ huynh nào xin một đơn từ chối 

có thể yêu cầu Hội Đồng Giáo Dục Tiểu 

Bang xem lại nguyên tắc và thủ tục của Học 

Khu.  

d. Sự từ chối đòi hỏi sự chấp thuận của hiệu 

trưởng. 

e. Mỗi đơn xin cho sự từ chối được xem xét 

trong từng trường hợp. Sự chấp thuận Đơn 

Xin Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ Huynh xảy 

ra trừ khi hiệu trưởng trường và nhân viên 

giáo dục xác định rằng bằng chứng tồn tại 

mà các chương trình thay thế sẽ không thể 

phù hợp hơn cho sự phát triển tổng quát về 

học vấn của học sinh.  Một lời giải thích 

bằng văn bản, sẽ được cung cấp cho phụ 

huynh về những lý do cho việc từ chối một 

yêu cầu và những thủ tục kháng cáo của Học 

Khu. Nếu phụ huynh muốn kháng cáo sự từ 

chối, thì bà ấy/ông ấy sử dụng thủ tục khiếu 

nại chi tiết trong chính sách của ủy ban, 

trong đó cung cấp một đường dây liên lạc 

chính thức liên quan đến sự khiếu nại chưa 

được giải quyết trong các hoạt động, chương 

trình, hoặc với các cá nhân.  Sau khi phụ 

huynh hoàn tất mẫu đơn kháng cáo, Giám 

Đốc chỉ định một Ủy Ban Nhận Xét để 

nghiên cứu trường hợp và chuẩn bị một đề 

nghị. Giám Đốc sau đó duy trì hoặc vô hiệu 

hóa lời đề nghị của Ủy Ban Nhận Xét. Sau 

đó phụ huynh có thể kháng cáo trực tiếp đến 

Ban Quản Trị. Một bản viết tóm tắt được 

cung cấp cho tất cả các người tham gia. 

f. Phụ huynh và người giám hộ được thông 

báo về bất cứ đề nghị nào của hiệu trưởng và 

nhân viên giáo dục cho một chương trình 

thay thế và họ được quyền từ chối sự đề 

nghị.  
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g. Đơn xin từ chối ngoại lệ của phụ huynh 

được cứu xét trong vòng 20 ngày giảng dạy 

kể từ khi nộp đơn cho hiệu trưởng trường.  

Tuy nhiên, những đơn đã nộp dưới Luật 

Giáo Dục Mục 311 (c) phải được cứu xét 

trong vòng không quá 10 ngày ngay sau khi 

hết hạn của 30 ngày được xếp vào lớp học 

Anh Ngữ hoặc trong vòng 20 ngày học kể từ 

khi nộp đơn từ chối, bất cứ trường hợp nào 

chậm hơn. 

 

Chấp Thuận một Đơn Xin Từ Chối Ngoại Lệ của 

Phụ Huynh 

 

Mục 311 trong Luật Giáo Dục của CA mô tả ba 

trường hợp mà một Đơn Xin Từ Chối Ngoại lệ của 

Phụ Huynh có thể được chấp thuận:  

 

Trẻ em đã biết Anh Ngữ:  

Đứa trẻ đã có đủ kỹ năng Anh Ngữ được xác định 

bằng các bài kiểm tra tiêu chuẩn tham khảo về từ 

vựng, đọc hiểu, đọc, và viết, trong đó điểm của em 

học sinh được trung bình hoặc cao hơn điểm trung 

bình của tiểu bang quy định cho cấp lớp của em hoặc 

bằng hay cao hơn điểm trung bình của cấp lớp 5, bất 

cứ trường hợp nào thấp hơn; hoặc 

 

Trẻ em lớn hơn:  

Đứa trẻ 10 tuổi trở lên, và được hiệu trưởng trường 

và nhân viên giáo dục tin tưởng là một chương trình 

học thay thế sẽ phù hợp hơn để cho đứa trẻ nhanh 

chóng đạt được những kỹ năng căn bản của Anh 

Ngữ; hoặc 

 

Trẻ em có nhu cầu đặc biệt (trẻ em dưới 10 tuổi):  

Đứa trẻ đã được xếp vào một lớp học Anh Ngữ tối 

thiểu là 30 ngày.  Rồi sau đó được hiệu trưởng 

trường và nhân viên giáo dục tin tưởng là em học 

sinh có một tình trạng đặc biệt về thể chất, tình cảm, 

tâm lý, hoặc những nhu cầu về giáo dục mà một 

chương trình học thay thế sẽ phù hợp hơn cho đứa 

trẻ phát triển giáo dục toàn phần .  Phụ huynh sẽ 

được thông báo đầy đủ về quyền từ chối đồng ý với 

đề nghị của nhân viên trường. 

 

Không Chấp Thuận Đơn Xin Từ Chối 

 

Nếu một đơn xin từ chối đã không được chấp thuận, 

phụ huynh / người giám hộ được thông báo bằng văn 

bản của hiệu trưởng và nhân viên giáo dục khác về 

lý do không được chấp thuận và cho họ biết rằng họ 

có thể kháng cáo đến  Hội Đồng Quản Trị địa 

phương. 

 

Cung Cấp các Lớp Học Thay Thế 

 

Mỗi trường trong đó có 20 học sinh trở lên có cùng 

cấp lớp đã được chấp thuận một sự từ chối phải cung 

cấp một chương trình Song Ngữ Thay Thế.  Nếu ít 

hơn 20 đơn từ chối được chấp thuận, Học Khu sẽ để 

các học sinh trên danh sách chờ đợi, cung cấp một 

chương trình tương tự, hoặc cho phép học sinh 

chuyển sang một trường khác trong học khu có cung 

cấp một chương trình như vậy.  
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Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ 

Học Khu 

Fountain Valley 

Sự Mô Tả Về Chương Trình 



Học Khu Fountain Valley    Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ 

 

16 
 

SỰ MÔ TẢ VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Cam Kết Một Sự Sắp Xếp Có Chủ Đích 

FVSD sử dụng một số chương trình gương mẫu để 

phục vụ cho học sinh EL.  Phụ huynh tham gia vào 

các quyết định liên quan đến việc giáo dục con của 

họ là cần thiết và quan trọng cho sự thành công 

trong học tập.  Tất cả sự mô tả về các chương trình 

được phổ biến trong một ngôn ngữ dễ hiểu cho phụ 

huynh (phiên dịch văn bản hoặc thông dịch) khi có 

thể được để bảo đảm là phụ huynh có thể là đối tác 

tích cực trong việc quyết định sự sắp xếp. 

 

Bởi vì học sinh nhập học với nhiều trình độ thông 

thạo Anh Ngữ khác nhau, vì vậy bắt buộc là mỗi học 

sinh  EL được xếp trong chương trình giảng dạy phù 

hợp nhất cho nhu cầu của em học sinh.  FVSD cam 

kết xếp đúng học sinh vào đúng chương trình với 

đúng phương pháp giảng dạy và tài liệu vào đúng 

thời điểm.  Nhân viên giải thích những lựa chọn 

trong sự giảng dạy, báo cáo sự tiến bộ của học sinh, 

đề nghị sự giúp đỡ nếu cần thiết, và đặt kế hoạch để 

gia tăng sự thành công cho mỗi học sinh EL.   

 

Cũng như sự thông thạo Anh Ngữ gia tăng, học sinh 

EL tiến bộ cho đến khi tất cả sự hướng dẫn được dạy 

độc nhất bằng Anh Ngữ.  Trong tất cả các chương 

trình, mục tiêu chính luôn luôn là việc thu nhận Anh 

Ngữ.  Do đó, mỗi chương trình EL trong FVSD bao 

gồm việc cung cấp tối thiểu là 30 phút về Phát Triển 

Anh Ngữ (ELD) mỗi ngày. 

 

Lưa Chọn Các Chương Trình Giảng Dạy 
 

Ngay lần ghi danh đầu tiên, nhân viên Học Khu đề 

nghị sự sắp xếp cho chương trình EL căn cứ trên các 

điểm thi của CELDT sự đánh giá tiếng mẹ đẻ.  Sự 

sắp xếp vị trí trong chương trình mà qua đó học sinh 

được tiến bộ là: 

 

Chương Trình Anh Ngữ Toàn Diện (SEI) 
Học sinh có điểm ở trình độ Sơ Cấp Hoặc Tiền Trung 

Cấp thường thể hiện có thể gọi là chưa thông thạo Anh 

Ngữ và tham gia trong chương trình SEI.   Phần lớn các 

hướng dẫn được cung cấp bằng tiếng Anh.  Hỗ trợ bằng 

tiếng mẹ đẻ được cung cấp khi cần thiết cho phép như 

một sự trợ giúp.  ELD được bắt buộc mỗi ngày.  Hướng 

dẫn nội dung được dạy với sự sử dụng các phương pháp 

Giảng Dạy bằng Anh Ngữ Được Thiết Kế Đặc Biệt 

(SDAIE).  SEI thường giữ nguyên từ một đến hai năm 

học. 

     

Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính (EMP)  
Học sinh có điểm ở trình độ Trung Cấp, Tiền Cao 

Cấp, và Cao Cấp thường thể hiện có thể gọi là thông 

thạo và tham gia trong EMP.  Cách thức này chỉ 

cung cấp sự hướng dẫn bằng Anh Ngữ với sự hỗ trợ 

thêm khi cần thiết.  ELD được bắt buộc mỗi ngày.  

Hướng dẫn nội dung được dạy với sự sử dụng các 

phương pháp SDAIE.  EMP thường giữ nguyên cho 

đến khi học sinh EL được phân hạng lại là Thông 

Thạo Anh Ngữ (FEP). 

 

Chương Trình Song Ngữ Thay Thế 

Chương Trình Song Ngữ Thay Thế được thiết kế cho 

học sinh EL mới vào FVSD hoặc học sinh đang học 

có phụ huynh muốn một sự từ chối.  Trong chương 

trình này, khi một sự từ chối được chấp thuận và thi 

hành, tất cả học sinh được giảng dạy ELD hàng ngày.  

Ngữ Văn và sự hướng dẫn phạm vi nội dung (toán, 

khoa học, và lịch sử/xã hội học) được dạy bằng tiếng 

mẹ đẻ.  Khi học sinh thông thạo tiếng Anh, sự hướng 

dẫn bằng tiếng Anh sẽ được gia tăng. 

 

Chương Trình Anh Ngữ Toàn Diện (SEI)  

 

Định nghĩa của SEI 

Chương trình SEI, dành cho học sinh “chưa có thể 

gọi là thông thạo,” được mô tả trong CA Ed. Code 

Mục 300-340 là một quá trình tiếp nhận Anh Ngữ 

cho trẻ em, trong đó gần như tất cả sự hướng dẫn 

trong lớp học là tiếng Anh, nhưng các chương trình 

giảng dạy và sự trình bày được thiết kế đặc biệt cho 

trẻ em đang học ngôn ngữ.  Học sinh được dạy các 

môn học “rất nhiều,” nhưng không độc nhất, bằng 

tiếng Anh.  Giáo viên và phụ giáo song ngữ có thể 

sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh trong sự giảng dạy 

nội dung để thúc đẩy, làm dễ hiểu, trực tiếp, hỗ trợ, 

và giải thích.  Mục tiêu của SEI là giúp học sinh EL 

phát triển một trình độ hợp lý về thông thạo Anh 

Ngữ để có thể chuyển qua EMP.   

 

 

Những Yêu Cầu của Chương Trình 

 Phụ huynh phải được cho biết về sự sắp xếp của 

con họ trong SEI và được thông báo về các cơ  
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hội để làm một Đơn Xin Từ Bỏ của Phụ Huynh 

cho một chương trình thay thế hoặc có thể yêu 

cầu được chuyển sang EMP. 

 Học sinh các lớp K-5 nhận được ít nhất 30 phút 

cho sự giảng dạy ELD mỗi ngày dựa trên các 

tiêu chuẩn chương trình của Tiểu Bang mà Học 

Khu thông qua.  Sự giảng dạy phải bao gồm 

nghe, nói, đọc, và viết. Sự hướng dẫn chính 

trong các môn học được dạy rất nhiều bằng tiếng 

Anh sử dụng các phương pháp SDAIE.  Hỗ trợ 

bằng tiếng mẹ đẻ được cung cấp khi cần thiết và 

khi có thể.    

 Học sinh các lớp 6-8 toàn học khu tham gia 

trong chương trình EL ở Masuda.  Học sinh 

nhận được ít nhất 30 phút cho sự giảng dạy ELD 

mỗi ngày dựa trên các tiêu chuẩn chương trình 

của Tiểu Bang mà Học Khu thông qua.  Hướng 

dẫn nội dung giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh 

bằng cách sử dụng các phương pháp SDAIE.  

Tuy nhiên, hỗ trợ bằng tiếng mẹ đẻ được cung 

cấp khi cần thiết và khi có thể trong lớp của 

chương trình EL và các lớp chính.    

 

Tài Liệu 

Tài liệu dựa trên tiêu chuẩn Tiểu Bang thông qua 

được sử dụng.  Các tài liệu bao gồm in ấn, âm thanh, 

hình ảnh, họa đồ, và các nguồn tài nguyên điện tử 

trực tuyến.  Giáo viên sử dụng các tài liệu chính và 

bổ sung dựa trên nhu cầu của học sinh.  

 

Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính (EMP)  

 

Học sinh EL các em có thể gọi là thông thạo (thường 

là Trung Cấp, Tiền Cao Cấp, và Cao Cấp) và những 

em không đang tham gia vào một chương trình thay 

thế thì tham gia vào EMP.  Đôi khi, chương trình 

EMP cũng bao gồm những học sinh chưa thể gọi là 

thông thạo (SEI) vì do phụ huynh yêu cầu. Thuật 

ngữ “Dòng chính” đề cập đến thực tế là những học 

sinh này có một chương trình giảng dạy chủ yếu là 

bằng tiếng Anh, tập trung vào kỹ năng đọc và viết.  

 

Những Yêu Cầu của Chương Trình 

 Học sinh EL nhận được ELD từ giáo viên lớp 

học cho (K-5) hoặc giáo viên được chỉ định cho 

một phần của ELD hoặc “SDAIE Anh Ngữ” (6-

8) cho đến khi học sinh đã có trình độ tiếng Anh.  

EMP giáo viên có trách nhiệm cung cấp ELD.  

 Học sinh tiếp cận vào các môn học chính từ các 

giáo viên sử dụng các phương pháp SDAIE để 

có thể hiểu biết nội dung.  Chương trình được 

thiết kế để tiếp tục phát triển tiếng Anh, trong 

khi cung cấp hướng dẫn nội dung bằng tiếng 

Anh.  Giáo viên chuẩn bị cho học sinh EL được 

phân hạng lại, và bù đắp sự thiếu sót trong học 

tập có thể đã xảy ra trong chương trình giảng 

dạy khi các học sinh phát triển những kỹ năng 

tiếng Anh.  

 Học sinh được theo dõi chặt chẽ về sự tiến bộ 

của các em để đáp ứng các tiêu chuẩn cho sự 

phân hạng lại.  

 

Tài Liệu 

Tài liệu dựa trên tiêu chuẩn Tiểu Bang thông qua 

được sử dụng. Các tài liệu bao gồm in ấn, âm thanh, 

hình ảnh, họa đồ, và các nguồn tài nguyên điện tử 

trực tuyến.  Giáo viên sử dụng các tài liệu chính và 

bổ sung dựa trên nhu cầu của học sinh.  

 

Chương Trình Song Ngữ Thay Thế  

 

Trong cuộc họp của sự Đánh Giá Đầu Tiên, phụ 

huynh được cho biết về quyền lợi của mình để lựa 

chọn một chương trình thay thế cho con của họ. Khi 

phụ huynh yêu cầu và một Đơn Xin Từ Chối Ngoại 

Lệ đã được chấp thuận, học khu và quản trị viên của 

trường kiểm tra số đơn từ chối của cấp lớp đó, 

trường, và toàn học khu.  Nếu ít nhất có 20 học sinh 

cùng cấp lớp ở cùng trường thực hiện sự yêu cầu, thì 

Học Khu sẽ cung cấp một chương trình Song Ngữ 

Thay Thế.  Chương trình này thay thế cho SEI hoặc 

EMP để phù hợp với CA Ed. Code Mục 300-340.  

Chương trình chuyển tiếp này đồng thời là một cách 

tiếp cận trong đó học sinh tham gia tập trung vào 

chương trình ELD trong khi vẫn tiếp tục đạt được 

nội dung chủ đề bằng tiếng mẹ đẻ của các em.  

 

Chương trình này cung cấp sự hướng dẫn các môn 

học chính bằng tiếng mẹ đẻ: ngữ văn (đọc, viết, 

nghe, và nói), xã hội học, toán, và khoa học.  Học 

sinh cũng nhận được ít nhất là 30 phút mỗi ngày của 

ELD.  Nghệ thuật, âm nhạc, và thể dục được dạy 

bằng tiếng Anh.  Đến mức có thể, học sinh EL trong 

chương trình Song Ngữ Thay Thế tham gia với 

FEP/học sinh chỉ nói tiếng Anh trong lớp nghệ thuật, 

âm nhạc, và thể dục.  Điều này tạo cơ hội cho học 

sinh EL để giao tiếp với người bản xứ  

nói tiếng Anh và được tiếp cận với những cách thức 

của người bản xứ trong một khuôn khổ pham vi lớp 

học.  
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Tài Liệu 

Tài liệu dựa trên tiêu chuẩn Tiểu Bang thông qua 

được sử dụng.  Các tài liệu bao gồm in ấn, âm thanh, 

hình ảnh, họa đồ, và các nguồn tài nguyên điện tử 

trực tuyến.  Giáo viên sử dụng các tài liệu chính và 

bổ sung dựa trên nhu cầu của học sinh.  
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Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ 

Học Khu 

Fountain Valley 

Sự Phân Hạng Lại 
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SỰ PHÂN HẠNG LẠI

 
FVSD đã thông qua một quá trình phân hạng lại cho 

phép học sinh ban đầu xác định là EL được ra khỏi 

các dịch vụ của chương trình riêng biệt và tham gia 

vào chương trình như các học sinh Thông Thạo Anh 

Ngữ (FEP) mà không có sự hỗ trợ về ngôn ngữ.  

Học sinh EL được phân hạng lại là Thông Thạo Anh 

Ngữ (RFEP) khi các em đã có được kỹ năng tiếng 

Anh tương xứng với học sinh cùng tuổi hoặc cùng 

lớp có ngôn ngữ chính là tiếng Anh.  Sự tham gia 

của giáo viên, nhân viên hỗ trợ, quản trị viên của 

trường, và phụ huynh được yêu cầu trong quá trình 

phân hạng lại.  Các tiêu chuẩn phân hạng lại bao 

gồm nhiều cách thức để bảo đảm cả hai trình độ 

thông thạo về Anh Ngữ và sự tham gia bình đẳng  

như một người bản xứ trong chương trình học bình 

thường.   Tiêu chuẩn của sự phân hạng lại được 

ngang với và/hoặc vượt quá yêu cầu của Tiểu Bang 

và xác nhận sự sẵn sàng của mỗi học sinh để ra khỏi 

chương trình EL riêng biệt bằng cách chứng minh 

thành tích và đạt được các tiêu chuẩn thích hợp của 

cấp lớp trong các lĩnh vực sau: 

1. Thông thạo tiếng Anh, bao gồm cả nghe, nói, 

đọc, và viết: và 

2. Đạt thành tích học tập về đọc, và viết. 

 

Tiến Trình Cho Sự Phân Hạng Lại 
 

Nhân viên của học khu và trường làm theo các tiến 

trình cụ thể để bảo đảm rằng mục tiêu dữ liệu về sự 

thông thạo ngôn ngữ và thành tích học tập được xem 

xét trong việc ra quyết định phân hạng lại cho tất cả 

học sinh EL. 

 

1. Xác nhận học sinh cho sự phân hạng lại (và kết 

quả là sự thay đổi trong cách sắp xếp) xãy ra sau 

khi nhận được điểm thi CELDT từ nơi có hợp 

đồng với Tiểu Bang.   

2. Điểm thi CELDT, kết hợp với các điểm thi khác, 

được sử dụng bởi nhân viên Học Khu để xác 

định học sinh đủ điều kiện.    

3. Giáo viên lớp học xem xét các dữ liệu và đưa ra 

những đề nghị cho sự phân hạng lại. 

4. Giáo viên lớp học hoàn thành các thủ tục giấy tờ 

thích hợp và gửi lại cho văn phòng Học Khu.  

 

 

 

5. Nhân viên học khu lập lịch trình các cuộc hẹn cá 

nhân với phụ huynh để thảo luận về các đề nghị 

và bảo đảm sự đồng ý của phụ huynh.  

6. Nhân viên học khu sẽ xếp giấy tờ phân hạng lại 

vào bìa cứng EL trong cặp hồ sơ tổng hợp của 

mỗi học sinh.  Bao gồm trong giấy tờ phân hạng 

lại là các đánh giá về ngôn ngữ và kết quả học 

tập, một kỷ lục của những người tham gia vào 

quá trình phân hạng lại, và quyết định cuối cùng 

liên quan đến sự phân hạng lại.  

7. Sau khi một học sinh đã được phân hạng lại, 

nhân viên Học Khu thay đổi tình trạng của học 

sinh từ EL qua RFEP trong Hệ Thống Thông 

Tin Học Sinh và để vào ngày được phân hạng lại 

dựa trên sự đồng ý của phụ huynh. 

8. Mỗi học sinh RFEP được theo dõi trong ít nhất 

là hai năm để bảo đảm sự sắp xếp là chính xác, 

thành tích tiếp tục ở đúng cấp lớp, và sự hỗ trợ 

về học tập kịp thời khi cần thiết. 

 

Sự Theo Dõi Sau Khi Đã Được Phân Hạng Lại 

(RFEP)  
 

Mỗi năm, giáo viên lớp học thường xuyên báo cáo 

về thành tích của học sinh RFEP.  Nếu học sinh đạt 

trình độ hoặc cao hơn cấp lớp, phụ huynh được 

thông báo và không cần thành lập Kế Hoạch Trợ 

Giúp. Nếu học sinh không đạt được trình độ cấp lớp, 

một cuộc họp phụ huynh cùng giáo viên được lịch 

trình, và Kế Hoạch Trợ Giúp được thành lập. 

 

Quá Trình Thay Thế Cho Sự Phân Hạng Lại 
 

Thỉnh thoảng, một học sinh EL đã ở trong một 

chương trình hỗ trợ ngôn ngữ đặc biệt từ năm năm 

trở lên mà không thể đạt được các tiêu chuẩn cho sự 

phân hạng lại trong một hoặc nhiều lĩnh vực.  Sau 

khi nhiều biện pháp trợ giúp đã được dẫn chứng, thì 

Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh của trường có thể họp lại để 

thảo luận về nhu cầu học tập riêng của học sinh. 

 

Nếu nhóm này, sau khi xem xét cẩn thận, xác định là 

các yếu tố khác hơn ngôn ngữ đang ảnh hưởng tới 

khả năng của học sinh để đạt được tiêu chuẩn cho sự 

phân hạng lại, thì  
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nhóm này có thể tiến hành quá trình phân hạng lại.   

Quá trình Thay Thế cho Sự Phân Hạng Lại diễn ra 

chỉ trong giới hạn nhất định.  Trong trường hợp của 

một học sinh có Giáo Dục Đặc Biệt với một Kế 

Hoạch Giáo Dục Cá Nhân, thì các thành viên trong 

nhóm IEP sẽ có mặt tại cuộc họp Thay Thế cho Sự 

Phân Hạng Lại. 
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SỰ ĐÁNH GIÁ VÀ TRÁCH NHIỆM 

 
Sự Đánh Giá về Hiệu Quả của Chương Trình 
 

Văn phòng của Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm viết 

ra một Báo Cáo Đánh Giá về Hiệu Quả của Chương 

Trình Hàng Năm cho học sinh EL tóm tắt sự tiến bộ 

so với năm trước.  Báo cáo này phân tích mức độ mà 

học sinh thể hiện sự gia tăng các kỹ năng về tiếng 

Anh của mình, nội dung kiến thức học tập, và được 

phân hạng lại từ EL sang RFEP trong vòng năm 

năm.  Ngoài ra, Title III Annual Measurable 

Achievement Objectives (AMAOs)-Mục Tiêu Đo 

Lường Thành Tích Hàng Năm của Title III  được 

báo cáo.   Những phát hiện chính được trình bày và 

đóng góp được tìm từ District English Learner 

Advisory Committee (DELAC)- Ủy Ban Tư Vấn cho 

Học Sinh Học Tiếng Anh của Học Khu, điều phối 

viên EL của trường, và quản trị viên của trường 

trước khi trình lên cho Hội Đồng Quản Trị Học Khu.  

Những kết quả và đề nghị trong báo cáo được sử 

dụng để xác định khuynh hướng toàn học khu bao 

gồm những điểm mạnh và các lĩnh vực cần thiết 

trong chương trình giảng dạy và hệ thống hỗ trợ cho 

học sinh. 

 

Mục Tiêu Đo Lường Thành Tích Hàng Năm của 

Title III (AMAOs) 

 

Title III of the Federal Elementary and Secondary 

Education Act (ESEA)-Luật Giáo Dục của Liên 

Bang cho Tiểu Học và Trung Cấp của Title III cung 

cấp ngân sách bổ sung cho các cơ quan giáo dục địa 

phương để thực hiện các chương trình được thiết kế 

để giúp học sinh EL đạt được trình độ tiếng Anh và 

đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung học tập của Tiểu 

Bang.  Sau đây là những yêu cầu của Title III: 

 Thiết lập các tiêu chuẩn trình độ tiếng Anh. 

 Thực hiện một đánh giá hàng năm về trình 

độ tiếng Anh (CELDT). 

 Xác định hai AMAOs để gia tăng tỷ lệ học 

sinh EL phát triển trình độ tiếng Anh 

(AMAO 1 và AMAO 2). 

 Bao gồm một AMAO thứ ba liên quan đến 

đạt Adequate Yearly Progress (AYP)- Đạt 

Yêu Cầu Cho Sự Tiến Bộ Hàng Năm cho 

nhóm EL tại các cơ quan giáo dục địa 

phương (LEA) cấp (FVSD, AMAO 3). 

 LEAs có trách nhiệm để đáp ứng tất cả ba 

AMAOs (NCLB Mục 3122). 

 

AMAO 1 – Tỷ Lệ Học Sinh EL Tiến Bộ Trong Việc 

Học Tiếng Anh Hàng Năm  

AMAO 1 tính tỷ lệ phần trăm của học sinh EL 

chứng minh sự tăng trưởng trong kỳ thi CELDT.  Có 

ba cách cho học sinh EL đáp ứng mục tiêu hàng năm 

về CELDT tùy thuộc vào trình độ của các em trong 

năm trước.  Các em có trình độ Sơ Cấp, Tiền Trung 

Cấp, và Trung Cấp dự kiến sẽ tăng ít nhất một cấp.  

Các em có trình độ Tiền Cao Cấp và Cao Cấp mà 

tiếng Anh chưa thông thạo thì dự kiến sẽ đạt được 

trình độ thông thạo tiếng Anh, có nghĩa là mỗi môn 

thi phải được Trung Cấp hoặc cao hơn.  Các em ở 

trình độ thông thạo tiếng Anh thì dự kiến sẽ duy trì 

trình độ đó. 

 

AMAO 2 – Tỷ Lệ Học Sinh EL Đạt Được Sự Thông 

Thạo Tiếng Anh trong kỳ thi CELDT 

AMAO 2 đo lường mức độ học sinh EL đạt trình độ 

thông thạo tiếng Anh trong kỳ thi CELDT.  Hai 

nhóm đã được thành lập cho AMAO 2: (1) học sinh 

EL đã ở trong các chương trình giáo dục hướng dẫn 

ngôn ngữ dưới năm năm và (2) học sinh EL đã ở 

trong các chương trình giáo dục hướng dẫn ngôn 

ngữ trên năm năm. Nhóm thứ hai được thành lập từ 

2009-2010 với các mục tiêu thiết lập cho đến 2013-

2014.  LEAs cần phải đạt những mục tiêu cho cả hai 

nhóm để đáp ứng AMAO 2.   

 

AMAO 3 – Đáp Ứng AYP Những Yêu Cầu cho Nhóm 

Học Sinh EL ở LEA hoặc Consortium Level 

AMAO 3 yêu cầu nhóm học sinh EL đạt được các 

mục tiêu yêu cầu của tất cả LEAs, trường học, và 

các nhóm thuộc ESEA.  Các mục tiêu xác định tỷ lệ 

tham gia và số phần trăm học sinh phải đạt điểm ở 

mức độ thông thạo hoặc cao hơn cho môn Ngữ Văn 

và toán trong các kiểm tra tiêu chuẩn của Tiểu Bang 

(điều này cũng giống như công bố đề cao AYP).  

Safe Harbor là một trong những phương pháp thay 

thế để đáp ứng các mục tiêu AYP và áp dụng cho 

nhóm học sinh EL sử dụng cho AMAO 3. 

 
 
 
 



Học Khu Fountain Valley    Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ 

 

24 
 

 
Kỳ Vọng Hiệu Suất Hàng Năm Cho Học Sinh EL 

 
Học sinh EL em nào không có tiến bộ đầy đủ và không đủ điều kiện để được phân hạng lại được xem là Có Nguy 

Cơ Trở Thành một học sinh EL Dài Hạn.  Tiến bộ của học sinh đối với kỳ vọng hàng năm được theo dõi chặt chẽ.  

Nếu một học sinh không có tiến bộ đầy đủ, thì học sinh được giới thiệu đến Nhóm Nghiên Cứu Học Sinh.   

 

Kỳ Vọng Hiệu Suất Hàng Năm Cho Học Sinh EL 

Thời gian Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 
Năm 5 

Phân Hạng Lại 

Trình độ 

CELDT  
Sơ Cấp Tiền Trung Cấp Trung Cấp Tiền Cao Cấp Cao Cấp 

Điểm 

Đánh Giá 

của 

Học Khu 

Dưới Cấp Lớp 

Mức Độ Đáng 

Kể  

Dưới Cấp Lớp 

Mức Độ Vừa 

Phải 

Dưới Cấp Lớp 

Một Ít 

Đúng Cấp Lớp 

hoặc Cao Hơn 

Đúng Cấp Lớp 

hoặc Cao Hơn 

Kết Quả  

Kỳ Thi  

Tiêu Chuẩn  

Dưới Cấp Lớp 

Mức Độ Đáng 

Kể  

Dưới Cấp Lớp 

Mức Độ Vừa 

Phải 

Dưới Cấp Lớp 

Một Ít 

Đúng Cấp Lớp 

hoặc Cao Hơn 

Đúng Cấp Lớp 

hoặc Cao Hơn 

Tham Khảo 

Ý Kiến  

Phụ Huynh 

Thông Báo  

Hàng Năm 

Thông Báo  

Hàng Năm 

Thông Báo  

Hàng Năm 

Thông Báo  

Hàng Năm 

Thông báo  

Hàng Năm/ 

Tham Khảo Ý 

Kiến Phụ Huynh 

cho Sự Phân 

Hạng Lại 

Sự Đánh Giá 

của  

Giáo Viên  

Báo Cáo Tiến Bộ 

và Phiếu Điểm 

Báo Cáo Tiến Bộ 

và Phiếu Điểm 
Báo Cáo Tiến Bộ 

và Phiếu Điểm 
Báo Cáo Tiến Bộ 

và Phiếu Điểm 
Báo Cáo Tiến Bộ 

và Phiếu Điểm 

 

Định Nghĩa cho Có Nguy Cơ Trở Thành một Học Sinh EL Dài Hạn 

Thời Gian Đi Học 

Trong FVSD  
Trình Độ CELDT  

3 năm Sơ Cấp 

4 năm Sơ Cấp hoặc Tiền Trung Cấp 

5 năm Sơ Cấp, Tiền Trung Cấp, hoặc Trung Cấp 

Nhiều hơn 5 năm 
Sơ Cấp, Tiền Trung Cấp, Trung Cấp, Tiền Cao Cấp, hoặc Cao Cấp 

                                                                  và  

không đủ điều kiện cho phân hạng lại 
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SỰ LIÊN KẾT GIỮA PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG 
 

FVSD cam kết thúc đẩy mạnh mẽ phụ huynh, gia 

đình và cộng đồng để hỗ trợ cho các chương trình 

của chúng tôi.  Nhân viên FVSD phấn đấu để cung 

cấp sự tham gia có ý nghĩa và thúc đẩy sự tăng tiến 

các lãnh đạo phụ huynh và cộng đồng những người 

có thể tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục, sẵn sàng 

tham gia vào việc giáo dục con em của họ, và nhiệt 

thành ủng hộ cho học sinh EL. 

 

Ban Quản Trị của FVSD khuyến khích Phụ Huynh 

Tham Gia, như chi tiết trong Chính sách Ủy Ban 

6020: Sự Tham Gia của Phụ Huynh, cũng như Quy 

Tắc Hành Chính 6020: Sự Tham Gia của Phụ 

Huynh.  

 

Thông Báo Cho Phụ Huynh 
 

Khi có 15% hoặc nhiều hơn số học sinh ở một 

trường có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, 

thì tất cả thông báo, báo cáo, tường trình, hoặc hồ sơ 

gửi cho phụ huynh hay người giám hộ của bất kỳ 

học sinh nào từ trường hoặc học khu, thì ngoài việc 

được viết bằng tiếng Anh, phải được viết bằng các 

ngôn ngữ chính. 

 

Ủy Ban Tư Vấn Cho Học Sinh Học Tiếng Anh 

(ELAC) 
 

FVSD muốn tiếp xúc với phụ huynh của học sinh 

EL để tạo điều kiện cho họ tham gia.  Các cuộc họp 

thường xuyên theo lịch trình với mục đích xây dựng 

và đáp ứng những đề nghị của phụ huynh.  Đối với 

phụ huynh của học sinh EL, điều này được thực hiện 

chủ yếu thông qua Ủy Ban Tư Vấn Cho Học Sinh 

Học Tiếng Anh (ELAC) của trường và Ủy Ban Tư 

Vấn Cho Học Sinh Học Tiếng Anh của Học Khu 

(DELAC). Các trường có 21 học sinh EL hoặc nhiều 

hơn được yêu cầu để thiết lập một hoạt động ELAC 

để phục vụ trong vai trò tư vấn.   
 

Mục đích 

Mục đích chính của ELAC (hay đại diện, nếu thích 

hợp) để tư vấn cho hiệu trưởng và nhân viên trường 

về các chương trình và dịch vụ cho học sinh EL và 

Hội Đồng Trường (SSC) về sự triển khai Kế Hoạch 

Giúp Cho Thành Tích Học Sinh.  Nhiệm vụ bổ sung 

bao gồm đóng góp vào việc phát triển  

 

 

sự đánh giá nhu cầu của trường, xem xét các kiểm 

điểm ngôn ngữ hàng năm của trường, và phương 

pháp xây dựng nhận thức về tầm quan trọng của việc 

đi học thường xuyên.   

 

Tất cả phụ huynh của học sinh EL nhận một thư mời 

tham dự các cuộc họp ELAC. Tại cuộc họp đầu tiên, 

cuộc bầu cử được tổ chức và phụ huynh được huấn 

luyện để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ pháp lý được 

cung cấp.  Trong cuộc bầu cử, phụ huynh / giám hộ 

có cơ hội để bầu đến hai thành viên của Ủy Ban Tư 

Vấn Cho Học Sinh Học Anh Ngữ (DELAC).   

 

Sự Ủy Nhiệm 

Sau khi hình thành và đào tạo các thành viên, ELAC 

có thể ủy quyền trách nhiệm pháp lý của mình cho 

một tư vấn trường hiện tại hoặc đại diện.  Việc thành 

lập và hoạt động thích hợp của ELAC là trách nhiệm 

của hiệu trưởng trường hoặc người được chỉ định.  

Các yêu cầu của ELAC có thể được giao cho SSC 

nếu ELAC được thành lập chính thức đầu tiên (một 

ban chấp hành đã được bầu và đã có ít nhất là hai 

cuộc họp đã diễn ra), các thành viên đã được đào tạo 

về vai trò và trách nhiệm của mình, và các phiếu bầu 

của ủy ban để bàn giao trách nhiệm cho SSC.  Hành 

động này phải được ghi trong chương trình nghị sự 

và biên bản cuộc họp ELAC.  Khi SSC nhận trách 

nhiệm, tất cả các yêu cầu đối với ELAC cần phải 

được đáp ứng và được ghi trong chương trình nghị 

sự và biên bản các cuộc họp SSC. 

 

Ủy Ban Tư Vấn Cho Học Sinh Học Tiếng Anh của 

Học Khu (DELAC) 
 

FVSD có 51 hoặc nhiều hơn học sinh học tiếng Anh 

đã ghi danh; do đó, học khu đã thành lập một 

DELAC. 

 

Mục đích 

Mục đích của DELAC là tư vấn cho Hội Đồng Quản 

Trị (ví dụ..bởi cá nhân, thư từ/báo cáo) về các 

chương trình và dịch vu cho học sinh EL. 

 

Hàng năm, các thành viên DELAC được đào tạo về 

các chủ đề sau đây và sau đó tư vấn cho Hội Đồng 

Quản Trị về: 
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1. Cải tiến hoặc sửa đổi kế hoạch chính của Học 

Khu cho các chương trình và dịch vụ giáo dục 

cho học sinh EL mà đưa vào để nghiên cứu cho 

Kế Hoạch Giúp Cho Thành Tích Học Sinh của 

mỗi trường. 

2. Thực hiện đánh giá toàn học khu trên cơ sở mỗi 

trường. 

3. Thành lập các chương trình của Học Khu, các 

mục tiêu, và các dịch vụ cho học sinh EL (ví dụ.. 

Sự Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ Huynh và tài trợ). 

4. Soạn thảo một kế hoạch để bảo đảm giáo viên và 

trợ giáo áp dụng cho phù hợp với những yêu 

cầu. 

5. Thi hành sự kiểm điểm ngôn ngữ hàng năm Báo 

Cáo R-30 (ví dụ..các thủ tục và hình thức). 

6. Phân tích và thảo luận về thủ tục phân hạng lại 

của học khu. 

7. Phân tích và thảo luận về các bản thông báo 

được yêu cầu phải gửi cho phụ huynh và người 

giám hộ.  

 

Thành phần 

Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh EL 

không làm việc cho Học Khu phải tiếp tục là đa số 

thành viên (51% hoặc nhiều hơn).  ELAC của mỗi 

trường phải có cơ hội để chọn ít nhất là một thành 

viên cho DELAC. 
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Kế Hoạch Chính Cho Học Sinh Học Anh Ngữ 

Học Khu 

Fountain Valley 

Nhân Viên và Phát Triển 
Chuyên Môn 
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NHÂN VIÊN VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

 

Giáo Viên 

 

Mỗi giáo viên trong FVSD được yêu cầu phải 

có một sự cho phép để dạy học sinh EL.  Tất cả 

giáo viên hiện đang làm việc đã được cho phép 

và học khu thực hiện mọi nỗ lực để chỉ tuyển 

dụng những người có giấy phép để dạy học sinh 

EL mà thôi.  Những giáo viên mới được tuyển 

dụng mà không có các giấy phép cần thiết được 

thông báo rằng nhiệm vụ của họ là tạm thời và 

họ được kỳ vọng là phải hoàn tất những đào tạo 

cần thiết cho việc chứng nhận để đảm bảo giảng 

dạy ELD và/hoặc SDAIE được cung cấp cho 

mỗi học sinh EL.  Sự kết hợp của giấy phép 

thích hợp cộng với kết quả tiếp cận nhiều cơ hội 

phát triển chuyên môn trong một giáo viên 

người có cả hai năng lực và tự tin trong việc 

cung cấp các hướng dẫn đặc biệt cho nhu cầu 

của mỗi học sinh EL. 

 

 

Nhân Viên Được Phân Loại 

 

FVSD tuyển dụng những phụ giáo song ngữ có 

trình  độ.  Các Phụ Giáo Song Ngữ đóng góp 

những kỹ năng chuyên môn trong chương trình 

EL làm việc và kế hoạch chặt chẽ với đội ngũ 

giảng viên.  Khi giáo viên không có giấy phép 

song ngữ, phụ giáo song ngữ làm việc trong sự 

phối hơp với giáo viên cung cấp sự hỗ trợ tiếng 

mẹ đẻ để thúc đẩy, làm rõ ràng, trực tiếp, hỗ trợ, 

và giải thích các sự kiện và khái niệm cho học 

sinh EL.  Các trợ giáo song ngữ được bổ nhiệm 

đến các lớp học trong giờ giảng dạy Ngữ Văn, 

toán, xã hội học, và khoa học.  Các trợ giáo 

cũng hỗ trợ những nhu cầu bên ngoài lớp học, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở các buổi họp 

phụ huynh-giáo viên và các thông báo, ELAC, 

DELAC, kỳ thi CELDT, thông dịch, và phiên 

dịch.  

 

Phát Triển Chuyên Môn 
 

Để hỗ trợ giáo viên của học sinh EL cả chứng 

chỉ và phát triển chuyên môn của họ, FVSD 

cung cấp những cơ hội phát triển chuyên môn. 

 

Các buổi hội thảo và các khóa đào tạo dành cho 

các quản trị viên, giáo viên, và phụ giáo. Học 

Khu cung cấp, hỗ trợ, tài trợ, và/hoặc công bố 

những cơ hội phát triển chuyên môn cho giáo 

viên, nhân viên, phụ giáo, và/hoặc các quản trị 

viên bao gồm, nhưng không giới hạn cho: 

 

 Common Core State Standards and the 

California English Language Development 

Standards 

 English Language Development (ELD) 

 G.L.A.D. (Guided Language Acquisition 

Design) 

 Structured English Immersion (SEI) 

 Specially Designed Academic Instruction in 

English (SDAIE) 

 Beginning Teacher Support and Assistance 

(BTSA) Program – chính thức và không 

chính thức đào tạo đã cấu trúc để cung cấp 

thực hành tốt nhất và phương pháp giảng 

dạy riêng biệt và hợp nhất cho giáo viên K-8  

 Đào tạo nguyên bản đặc trưng từ tư vấn viên 

của nhà xuất bản và nhân viên Học Khu  

 Đào tạo tại trường với thành viên ELAC 

hoặc nhân viên  

 Lập kế hoạch trong lớp học cho sự hướng 

dẫn đặc biệt  

 Phân tích và đánh giá dữ liệu 
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TÀI TRỢ 
 

FVSD tuân thủ theo chỉ thị tài trợ như đã đề 

nghị bởi Luật Giáo Dục, quy định của tiểu bang, 

và các chính sách/thực hành của Học Khu.  

 

Cách Quản Lý Tiền Quỹ Của Địa Phương 

(LCFF) 
 

Cách Quản Lý Tiền Quỹ của Địa Phương 

(LCFF) yêu cầu các học khu cung cấp các dịch 

vụ và các chương trình bổ sung cho học sinh EL 

đặc biệt thông qua việc phân bổ các khoản tài 

trợ Bổ Sung và Tập Trung.  Bởi vì FVSD không 

đáp ứng được mức yêu cầu, vì vậy không đủ 

điều kiện cho tài trợ Tập Trung.  Kế Hoạch 

Trách Nhiệm Quản Lý của Địa Phương (LCAP) 

phát thảo kế hoạch của học khu sử dung tiền 

quỹ LCFF thế nào, bao gồm Trợ Cấp Bổ Sung 

để hỗ trợ cho EL, thu nhập thấp, và trẻ em con 

nuôi.  LCFF quỹ Tài Trợ Bổ Sung được sử dụng 

để nâng cao chương trình căn bản với các dịch 

vụ bao gồm, nhưng không giới hạn, như giáo 

viên phụ hoặc phụ giáo, mua học cụ để giảng 

dạy, đào tạo tại chức cho giáo viên và phụ giáo 

để phát triển những kỹ năng giảng dạy, hỗ trợ 

cho các hoạt động phụ huynh tham gia, huấn 

luyện phụ huynh, các dịch vụ thông dịch, và chi 

phí hợp lý khác liên quan đến các chương trình 

cho học sinh EL. 

 

Các dịch vụ cho EL được thiết kế để đảm bảo 

rằng các học sinh phát triển thông thạo tiếng 

Anh đầy đủ, nhanh chóng và hiệu quả nhất khi 

có thể, và để bảo đảm nhắm vào bất kỳ sự thiếu 

sót nào trong học vấn đã có thể xảy ra cho các 

em trong các lĩnh vực khác của chương trình 

giảng dạy do kết quả của sự trở ngại về ngôn 

ngữ. 

  

Title III 
 

Title III cho phép tài trợ Liên Bang cho các 

chương trình và dịch vụ bổ sung cho EL.  Hoạt 

động cần thiết bao gồm việc cung cấp các 

hướng dẫn và dịch vụ hỗ trợ giảng dạy liên quan 

đến tiến trình học tập ELD trong các chương 

trình giảng dạy trong một phương pháp cho 

phép học sinh EL đạt được trình độ cấp lớp và 

những yêu cầu tốt nghiệp.  Các chương trình 

cũng phải cung cấp các cơ hội phát triển nhân 

viên cho nhân viên trường được phân công làm 

việc với học sinh EL.  Quỹ Title III cũng có thể 

sử dụng cho một loạt các hỗ trợ giảng dạy, cải 

tiến giáo trình, phụ huynh tham gia, và các hoạt 

động liên quan đến chương trình của học sinh 

EL.  Chương trình này là nhằm “hỗ trợ những 

nỗ lực của mỗi trường tham gia để cải thiện sự 

hướng dẫn, các dịch vụ phụ trợ, môi trường học 

đường, và tổ chức trường học để đáp ứng các 

nhu cầu của học sinh EL tại trường đó.” 
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Bản sao gửi cho Văn phòng Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm : 

Ngày:    

Học Khu Fountain Valley  

BẢN KHẢO SÁT NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG NHÀ 

ĐÁNH GIÁ ĐƠN GIẢN VỀ KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ/TIN TỨC VỀ CHƯƠNG TRÌNH/DÂN TỘC 
 

Tên đứa trẻ:              
   Họ     Tên    Tên đệm 

Địa chỉ: ______________________________________________________ Số điện thoại: _______________________ 

 

Trường:            Lớp:      Ngày sinh: _____/_____/_____   Phái tính:  Nam     Nữ 
 

Trường/Học khu trước đây:                                Ngày đã ghi danh: 

___________________    
  

  Vui lòng gửi giấy tờ từ trường về nhà bằng:      Tiếng Việt        

  Vui lòng gửi giấy tờ từ trường về nhà bằng Tiếng Anh.  

 

Vui lòng điền vào các phần A, B, C và D cho thích hợp: 

A:  BẢN KHẢO SÁT NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG NHÀ 

Luật Giáo Dục của California gồm có những qui định pháp lý trực tiếp để nhà trường phải xác định ngôn ngữ sử dụng tại nhà của mỗi em học sinh. 

Thông tin này chủ yếu là để nhà trường cung cấp những chương trình giáo dục và những dịch vụ thích hợp. 
 

Là cha mẹ hoặc người giám hộ, sự hợp tác của quí vị được yêu cầu để đáp ứng với qui định pháp lý này. Vui lòng trả lời thật chính xác nếu có thể cho 

những câu hỏi sau đây. Cho mỗi câu hỏi, viết tên của ngôn ngữ thích hợp vào chổ trống. Vui lòng đừng bỏ sót câu hỏi nào. 

 

1.     Con em quý vị thường sử dụng ngôn ngữ/tiếng địa phương nào ở nhà?                                                                    _________________________  
 

2. Con em quý vị biết nói lần đầu bằng ngôn ngữ/tiếng địa phương nào?                                                                     _________________________ 
  

3. Cha mẹ/người giám hộ thường sử dụng ngôn ngữ/tiếng địa phương nào để nói chuyện với con em?              _________________________ 
 

4. Người lớn trong nhà thường sử dụng ngôn ngữ nào để nói chuyện với nhau?                              _________________________ 
 

5. Con em quý vị đã Thi CELDT (California English Language Development Test) chưa?     Có           Không              Không biết  

 

     

 (Chữ ký của phụ huynh hay người giám hộ)   Ngày  

 

Con em quý vị đã dùng ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính khi nó bắt đầu đi học?  _____________________ 
 

 

B. Vui lòng trả lời những câu hỏi 1 VÀ 2 
  

       1. Em học sinh này có phải là Hispanic hay Latino? (Chỉ chọn một)           Vâng, là Hispanic, hay Latino (Người Cuban, Mexican, Puerto 

           Rican, Nam hoặc Trung Mỹ, hoặc văn hóa hay chính gốc Spanish, không kể chủng tộc.)          Không, không phải là Hispanic hay Latino 
 
 

       2.  Chủng tộc của học sinh là? Phần trên của câu hỏi là về dân tộc, chứ không phải chủng tộc. không cần biết là bạn đã chọn thế nào ở trên, xin vui lòng tiếp tục trả 

lời phần sau đây bằng cách đánh dấu một hoặc nhiều ô để cho biết chủng tộc của bạn là gì. Những thông tin này được thu thập để giúp theo dõi và đánh giá thành tích 

học tập của học sinh giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc. 
 

 Người Da Đỏ hoặc người Alaskan (100) 
(Người có nguồn gốc trong bất cứ những người  
nguyên thuỷ ở miền Bắc và Nam Mỹ (bao gồm 

Trung Mỹ) 

 Trung Hoa (201) 

 Nhật Bản (202) 

 Đại Hàn (203)  

 Việt Nam (204) 

 Ấn Độ (205)  

 Lào (206) 

 Cam Bốt (207) 

 Hmong (208) 

 Á Châu khác (299) 

 Hawaiian (301) 

 Guamanian (302)  

 Samoan (303)                                                                                     

 Tahitian (304) 

 Đảo Thái Bình Dương khác (399) 

 Phi Luật Tân (400) 

 Người Da Đen hoặc Mỹ Đen (600)  

 Người Da Trắng  (700) 
(Một người có gốc Âu Châu, Trung Đông 

hoặc Bắc Phi Châu.) 
 

 

C. ĐÁNH GIÁ ĐƠN GIẢN VỀ KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ 

 Nếu một ngôn ngữ khác không phải là Anh Ngữ dược liệt kê ở dòng 1, 2, 

        hay 3 trong phần A, thì con em quý vị có nói, đọc và viết lưu loát ngôn 

        ngữ này không? 

 

  Nói Có________ Không________ 

  Đọc Có________ Không________ 

  Viết  Có________ Không________ 

 

 

D. TIN TỨC VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

 1. Quốc gia nơi sinh trưởng: 

                         

 
 

 2. Ngày vào Hoa Kỳ:     
 
 

3. Đã học bao nhiêu năm ở nước ngoài?    

    

4. Con em quý vị có quốc tịch Hoa Kỳ không? 

 

   Có _____     Không _____ 

 

5. Ngày vào trường đầu tiên ở HOA KỲ: _______________ 

 

6. Ngày vào trường đầu tiên ở California:_______________ 

 

 

State of California 
Dept. of Education 
OPER-LS-77 R-11/05 

DÀNH RIÊNG CHO HỌC KHU 
ĐÁNH GIÁ ANH NGỮ CỦA LẦN TRƯỚC 

 

Đã chỉ định:       FEP______          LEP______ 
___________________________        ________________ 
Học Khu                                                       Ngày 

CELDT:  Ngày____________Điểm______Trình độ______ 
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Học Khu Fountain Valley 

THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH 

Những Yêu Cầu trong Title III của Tiểu Bang và Liên Bang 

Những Kết Quả của Sự Thẩm Định Anh Ngữ Đầu Tiên và Sự Sắp Xếp 
Chương Trình học cho các em chưa thông thạo Anh Ngữ 

 

Kính gửi Phụ huynh/Giám hộ của:____________________________________    Ngày:______________________ 

Trường:_________________________   Lớp:_____________   Tiếng mẹ đẻ:______________________________ 

Ngày sinh:_______________________________  Số của học sinh:___________________________ 
 

Thưa Phụ huynh: Khi quý vị ghi danh cho con em , nếu quý vị có điền một ngôn ngữ  khác ngoài Anh Ngữ vào Bản Khảo 

Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng Trong Nhà thì theo luật của California,  học khu chúng tôi được yêu cầu phải thẩm định sự thông 

thạo Anh Ngữ và tiếng mẹ đẻ của con em quý vị.  Đơn này có mục đích là thông báo cho quý vị những sự thẩm định này, sự 

sắp xếp chương trình học, sự giới thiệu của chúng tôi và những chương trình khác cho con em của quý vị theo luật của tiểu 

bang và Title III. 

Những Kết Quả của Sự Thẩm Định về Anh Ngữ 
Con em quý vị đã được Trắc Nghiệm Phát Triển Anh Ngữ của California (CELDT)* và đây là những kết quả: 
 

Khả năng Số câu đúng Số điểm Trình độ CELDT 

Nghe    

Nói    

Đọc    

Viết    

Trình độ chung    
 

*Những kết qủa này được Học Khu đã dùng bản hướng dẫn chấm điểm của nhà xuất bản bài thi để chấm điểm.  Nhà xuất bản 

bài thi sẽ gửi về những kết quả chính thức. 
 

Căn cứ vào kết quả của cuộc thi CELDT, con em quý vị đã được chứng nhận là : 
 

 (EL) Chưa có thể gọi là thông thạo Anh Ngữ * sẽ được xếp vào Chương Trình Anh Ngữ Toàn Diện. (xem sự 

 giải thích ở phía sau) 

 Có thể gọi là thông thạo Anh Ngữ * sẽ được xếp vào Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính. (xem sự giải 

 thích ở phía sau) 

 Thông thạo Anh Ngữ (FEP) sẽ được xếp vào Chương Trình Giáo Dục bình thường của Học Khu. 

 Sự xếp lớp khác:  Trường___________________________Tên phụ huynh viết tắt_________ 

 Những em chưa thông thạo Anh Ngữ và cũng đã được chứng nhận là có khó khăn trong khả năng học hỏi sẽ được 

sắp xếp tuỳ vào chương trình giáo dục cá nhân (IEP). 

           Vui lòng gửi giấy tờ từ trường về nhà bằng:            Tiếng Anh              Tiếng Việt   
 

Những Sự Thẩm Định Khác 

Những Kết Quả của Sự Thẩm Định về Tiếng Mẹ Đẻ 

Con em quý vị cũng đã được thẩm định về tiếng mẹ đẻ bằng________________________________________________. 
 

Khả năng Trình độ 

Vấn Đáp  

Đọc  

Viết  
 

_____________________________________________________  _________________________________ 

Nhân Viên Khảo thí của Học Khu                     Ngày 
 

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG PHẦN DƯỚI ĐÂY VÀ ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ NHỮNG PHẦN ÁP 

DỤNG. 
 Tôi đã nhận được tin tức về những Chương Trình Học Anh Ngữ: Anh Ngữ Toàn Diện, Anh Ngữ Dòng Chính, và 

 những Chương Trình Thay Thế mà học khu của chúng ta cung cấp. 

 Tôi đã đọc (xem phần phía sau) và hiểu là tôi có quyền xin một Đơn Xin Miễn Trừ để chọn một Chương Trình Thay 

               Thế. Để tiến hành thủ tục này, tôi sẽ phải liên lạc với văn phòng Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm ở số 714-843-3268. 

 Tôi hiểu là tôi có quyền chuyển con tôi vào Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính bất cứ lúc nào. 

____________________________________ ___________________________      _______________________ 

Chữ ký phụ huynh hoặc giám hộ                Điện thoại      Ngày 
Sự phân phối:  Trắng – Phụ huynh  Vàng – Hồ sơ học sinh (LEP Folder)   Hồng – Văn phòng Học khu – Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm 
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Chương trình xếp lớp cho các em Giới Hạn Anh Ngữ 
 

Trình Độ Thông Thạo CELDT Sự Xếp Lớp 

Sơ  Cấp  

 Chưa có thể gọi là thông thạo* 

 

 Anh Ngữ Toàn Diện** Tiền Trung Cấp 

Trung Cấp  

Có thể gọi là thông thạo* 

 

 Lớp Anh Ngữ Dòng Chính** Tiền Cao Cấp 

Cao Cấp 

 Chương Trình Giáo Dục khác (tuỳ vào IEP) 

 

  *Sẻ được quyết định bởi Học Khu 

**Hoặc là một chương trình giáo dục thay thế khi Đơn Xin Miễn Trừ của phụ huynh đã được chấp thuận 

 

Những Mục Đích và Sự Mô Tả về Chương Trình cho các em Giới Hạn Anh Ngữ 
 

 Tất cả những chương trình đã được kế hoạch để đạt đến những nhu cầu giáo dục cho các em Giới Hạn Anh Ngữ bao 

gồm sự Phát Triển Anh Ngữ (ELD).  Một vài chương trình có thể bao gồm phương pháp Đặc Biệt cho việc dạy Anh 

Ngữ (SDAIE). 

 

 Những mục đích của tất cả những chương trình là để cho học sinh học hỏi Anh Ngữ và đạt đến những tiêu chuẩn 

đúng với cấp lớp để lên lớp và tốt nghiệp. 

 

 Structured English Immersion (SEI) Anh Ngữ Toàn Diện:  Sự giảng dạy đều bằng Anh Ngữ và gồm những phần 

sau đây: một Chương Trình ELD liên tiếp, gồm có ngữ văn, Anh văn với nội dung đã được tu sửa và sự giúp đỡ 

bằng tiếng mẹ đẻ nếu cần thiết. 

 

 English Language Mainstream (ELM) Anh Ngữ Dòng Chính:  Sự giảng dạy đều bằng Anh Ngữ và dựa trên 

những tiêu chuẩn của tiểu bang cho cấp lớp.  Học sinh tiếp tục nhận được thêm sự giảng dạy đặc biệt để đạt được 

những điều kiện cần thiết cho sự phân hạng lại về khả năng thông thạo Anh Ngữ (R-FEP). 

 

 Alternative program (ALT) Chương Trình Thay Thế: Một chương trình song ngữ cho những học sinh mà trong 

đó có nhiều hoặc tất cả sự giảng dạy, sách vỡ và những huấn cụ đều bằng tiếng mẹ đẻ của học sinh.  Nếu có từ 20 

phụ huynh hoặc nhiều hơn của các em cùng cấp lớp và cùng trường yêu cầu cho chương trình thay thế, nhà trường 

sẽ phải cung cấp chương trình này.*** 

 

***Luật của tiểu bang California cho phụ huynh có quyền sắp đặt con em mình vào một chương trình thay thế.  Để thực hiện 

ý định này, quý vị phải ký tên vào Đơn Xin Miễn Trừ tại trường của con em mỗi năm, và em đó phải có một trong những tiêu 

chuẩn sau đây: a) biết Anh Ngữ và trình độ học vấn ở cấp lớp 5; b) 10 tuổi hoặc lớn hơn; c) nếu dưới 10 tuổi, thì học sinh 

phải được xếp vào lớp học Anh Ngữ 30 ngày và cho thấy là em đó có những nhu cầu đặc biệt. 

 

 

 

QUÝ VỊ CÓ QUYỀN YÊU CẦU MỘT ĐƠN XIN MIỄN TRỪ CỦA PHỤ HUYNH CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ. 

 

QUÝ VỊ PHẢI YÊU CẦU ĐƠN NÀY TỪ VĂN PHÒNG SỰ THẨM ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM Ở SỐ 714-843-3268. 

 

XIN VUI LÒNG ĐỌC TẤT CẢ NHỮNG SỰ MÔ TẢ Ở TRÊN CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ. 
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                                                                             Học Khu Fountain Valley 

THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH 

Những Yêu Cầu trong Title III của Tiểu Bang và Liên Bang 

Những Kết Quả của Sự Thẩm Định Anh Ngữ hàng năm và Sự Sắp Xếp 
Chương Trình học cho các em Giới Hạn Anh Ngữ (Thông báo của Tháng 9) 

 
Kính gửi Phụ huynh/Giám hộ của:____________________________________    Ngày:                                         . 

 

Trường:_________________________   Lớp:_____________   Tiếng mẹ đẻ:______________________________ 

 

Ngày sinh:_______________________________  Số của học sinh:____________________________ 

 

Ngôn ngữ cho Thư từ: _________________________________ 

 

Thưa Phụ huynh: Theo luật của California, học khu chúng tôi được yêu cầu phải thực hiện cuộc thi CELDT hàng năm. Phụ 

huynh được thông báo những kết quả của CELDT hai lần trong một năm.  Lần đầu tiên vào Tháng Giêng khi chúng tôi nhận 

được số điểm. Lần thứ nhì là vào Tháng Chín sau đó để nhắc nhở phụ huynh về những kết quả đã được gửi vào Tháng Giêng. 

Thông báo lần thứ nhì này có mục đích là một lần nữa cho quý vị biết sự sắp xếp chương trình học của con quý vị trong 

Tháng Giêng, sự giới thiệu của chúng tôi, và những chương trình khác cho con em của quý vị theo luật của tiểu bang và Title 

III. 

 

Những Kết Quả của Sự Thẩm Định về Anh Ngữ 
Đây là những kết quả của kỳ thi CELDT đã thực hiện vào:____________________________________________. 

 

Khả năng Số câu đúng Số điểm Trình độ CELDT 

Nghe     

Nói    

Đọc    

Viết    

Trình độ chung    

 

Những sự thẩm định sau đây đã thực hiện vào:                Mùa Xuân 2014              . 

 

Khả năng Benchmarks của Học Khu Khả năng (CST) của Tiểu Bang CA 

Thi Viết của FVSD   Anh Ngữ / Khoa Ngữ Văn  

 

 
Căn cứ vào kết quả của cuộc thi CELDT năm vừa qua, con em quý vị đã được chứng nhận là : 

 

 (EL) Chưa có thể gọi là thông thạo Anh Ngữ * sẽ được xếp vào Chương Trình Anh Ngữ Toàn Diện. (xem sự 

 giải thích ở phía sau) 

 Có thể gọi là thông thạo Anh Ngữ * sẽ được xếp vào Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính. (xem sự giải 

 thích ở phía sau) 

 Sự xếp lớp khác:  Trường___________________________ 

 

  Chỉ dành cho những học sinh đang nhận những dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt:   

 Đính kèm sau đây là một bản tường thuật về sự giới thiệu cách xếp lớp cho con em quý vị như thế nào để đáp ứng 

với  

              những mục tiêu của Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP)   

 

      

 

 

 

 

_____________________________________________________  _________________________________ 

Julianne Hoefer, Ph.D.       Ngày 

Giám Đốc, Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm 
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Chương trình xếp lớp cho các em Giới Hạn Anh Ngữ 
 

Trình Độ Thông Thạo CELDT Sự Xếp Lớp 

Sơ  Cấp  

 Chưa có thể gọi là thông thạo* 

 

 Anh Ngữ Toàn Diện** Tiền Trung Cấp 

Trung Cấp  

Có thể gọi là thông thạo* 

 

 Lớp Anh Ngữ Dòng Chính** Tiền Cao Cấp 

Cao Cấp 

 Chương Trình Giáo Dục khác (tuỳ vào IEP) 

 

  *Sẻ được quyết định bởi Học Khu 

**Hoặc là một chương trình giáo dục thay thế khi Đơn Xin Miễn Trừ của phụ huynh đã được chấp thuận 

 

Những Mục Đích và Sự Mô Tả về Chương Trình cho các em Giới Hạn Anh Ngữ 

 

 Tất cả những chương trình đã được kế hoạch để đạt đến những nhu cầu giáo dục cho các em Giới Hạn Anh Ngữ bao gồm sự Phát 

Triển Anh Ngữ (ELD).  Một vài chương trình có thể bao gồm phương pháp Đặc Biệt cho việc dạy Anh Ngữ (SDAIE). 

 

 Những mục đích của tất cả những chương trình là để cho học sinh học hỏi Anh Ngữ và đạt đến những tiêu chuẩn đúng với cấp 

lớp để lên lớp và tốt nghiệp. 

 

 Structured English Immersion (SEI) Anh Ngữ Toàn Diện:  Sự giảng dạy đều bằng Anh Ngữ và gồm những phần sau đây: 

một Chương Trình ELD liên tiếp, gồm có ngữ văn, Anh văn với nội dung đã được tu sửa và sự giúp đỡ bằng tiếng mẹ đẻ nếu cần 

thiết. 

 

 English Language Mainstream (ELM) Anh Ngữ Dòng Chính:  Sự giảng dạy đều bằng Anh Ngữ và dựa trên những tiêu chuẩn 

của tiểu bang cho cấp lớp.  Học sinh tiếp tục nhận được thêm sự giảng dạy đặc biệt để đạt được những điều kiện cần thiết cho sự 

phân hạng lại về khả năng thông thạo Anh Ngữ (R-FEP). 

 

 Alternative program (ALT) Chương Trình Thay Thế: Một chương trình song ngữ cho những học sinh mà trong đó có nhiều 

hoặc tất cả sự giảng dạy, sách vỡ và những huấn cụ đều bằng tiếng mẹ đẻ của học sinh.  Nếu có từ 20 phụ huynh hoặc nhiều hơn 

của các em cùng cấp lớp và cùng trường yêu cầu cho chương trình thay thế, nhà trường sẽ phải cung cấp chương trình này.*** 

 

***Luật của tiểu bang California cho phụ huynh có quyền sắp đặt con em mình vào một chương trình thay thế.  Để thực hiện ý định này, 

quý vị phải ký tên vào Đơn Xin Miễn Trừ tại trường của con em mỗi năm, và em đó phải có một trong những tiêu chuẩn sau đây: a) biết 

Anh Ngữ và trình độ học vấn ở cấp lớp 5; b) 10 tuổi hoặc lớn hơn; c) nếu dưới 10 tuổi, thì học sinh phải được xếp vào lớp học Anh Ngữ 30 

ngày và cho thấy là em đó có những nhu cầu đặc biệt. 

 

 

Tiêu Chuẩn của Sự Phân Hạng lại (Ra khỏi chương trình) 

 

 

Những học sinh phải đạt được tiêu chuẩn sau đây để được phân hạng lại: 

 

 

Tiêu Chuẩn Yêu Cầu 

(Luật Giáo Dục 313[d]) 
Tiêu Chuẩn của Học Khu Fountain Valley  

Kỳ Thi Trình Độ Anh Ngữ CELDT  

Trình Độ chung phải được Tiền Cao Cấp và Cao Cấp, với chỉ 

một điểm Trung Cấp cho một trong ba môn là Nói, Nghe, 

hoặc Viết. 

So Sánh Thành Tích trong Khả Năng Cơ Bản 
Tiêu Chuẩn Ngữ Văn của California (ELA CST) 

Trình Độ Thông Thạo   ⇒   350 Điểm Tỷ Lệ  

Thi Viết Benchmark của Học Khu Fountain Valley Đậu (Từ lớp 3 đến lớp 6   ⇒  3 điểm hoặc cao hơn) 

Giáo Viên Đánh Giá Sự Hiểu Biết Chương Trình Học Sự Đồng Ý của Giáo Viên 

Tham Khảo Ý Kiến Phụ Huynh Sự Chấp Thuận của Phụ Huynh 

 

 

 
 

QUÝ VỊ CÓ QUYỀN YÊU CẦU MỘT ĐƠN XIN MIỄN TRỪ CỦA PHỤ HUYNH CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ. 

QUÝ VỊ PHẢI YÊU CẦU ĐƠN NÀY TỪ VĂN PHÒNG CỦA SỰ THẨM ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM Ở SỐ 714-843-3268. 

XIN VUI LÒNG ĐỌC TẤT CẢ NHỮNG SỰ MÔ TẢ Ở TRÊN CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ. 
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Học khu Fountain Valley 

Những Yêu Cầu trong Title III của Tiểu bang và Liên bang 

THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH VỀ SỰ THẨM ĐỊNH VÀ SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA THÁNG GIÊNG 

 

Kính Gửi Phụ Huynh/Giám Hộ của:_____________________________________________________   Ngày:__________________________________ 
 

Trường:________________________________________Lớp:____________________Tiếng mẹ đẻ:__________________________________________ 

  
Ngày sinh: ___________________________________________CSIS #:______________________________________________________________ 

 
Theo Luật: Những học sinh  chưa thông thạo Anh Ngữ (ELs) phải nhận được sự phát triển Anh Ngữ và tham gia vào sự Trắc Nghiệm Phát Triển Anh Ngữ 

của California (CELDT). Để phù hợp với những quy định của Tiểu bang và Liên bang, các Học Khu sẽ cung cấp cho quý vị bảng kết quả về sự thẩm định 

của con em quý vị và văn bản diễn giải những Chương Trình Anh Ngữ đã được cung cấp. Các lớp Phát Triển Anh Ngữ (English Language Development – 
ELD) có tại tất cả các trường trong Học Khu Fountain Valley.  

 

KẾT QUẢ CỦA CELDT  -  CÁC TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO:                                               Ngày thi:________________________________ 

 

BEGINNING              EARLY INTERMEDIATE              INTERMEDIATE            EARLY ADVANCED              ADVANCED     

Sơ Cấp                          Tiền Trung Cấp                                   Trung Cấp                           Tiền Cao Cấp                             Cao Cấp 
 

 Nghe______________  Nói _______________   Đọc ______________    Viết ______________                     Trình độ chung _______________ 

 

SẮP XẾP CHƯƠNG TRÌNH HỌC  
 

Căn cứ vào kết quả CELDT mới nhất, con em quý vị được xếp vào chương trình học dưới đây cho niên học này: 
 

                                                    _____________  Chương trình học Anh Ngữ Toàn Diện  
  

                                                    ______________Chương trình Anh Ngữ Dòng Chính 
  

                                                    _____________  KHÔNG THAY ĐỔI cho đợt sắp xếp này. 
 

  Chỉ dành cho những học sinh đang nhận những dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt: 

      Một tường thuật về sự phát triển Anh Ngữ của con em quý vị sẽ được trình bày sơ lược trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) của em ấy. 
           

 

______________________________________________________                                                                ________________________________ 
Julianne Hoefer, Ph.D. Ngày 

Giám Đốc, Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm 
 

SỰ MÔ TẢ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
 

CẤP TIỂU HỌC (K-5) 

Chương Trình Anh Ngữ Toàn Diện: Chương trình dành cho học sinh có trình độ từ Sơ Cấp đến  Tiền Trung Cấp,  các em đang bắt đầu việc học Anh 

Ngữ. Việc giảng dạy và sách giáo khoa bằng tiếng Anh. Các em học Anh Ngữ sẽ được sắp chung lớp với các em thuần túy nói tiếng Anh trong các lớp 
bình thường. Phần giảng dạy Phát triển Anh ngữ trọng yếu (ELD) sẽ nhấn mạnh việc học để hiểu và nói tiếng Anh theo đúng tiêu chuẩn của ELD. Những 

phương pháp căn cứ vào trình độ được dùng để dạy cho các môn đọc, viết, toán, lịch sử và khoa học.  

Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính: Chương trình cho học sinh có trình độ Trung Cấp, Tiền Cao Cấp và Cao Cấp, nhóm các em vẫn đang học Anh 
Ngữ. Các học sinh sẽ được sắp chung lớp với các em thuần túy nói tiếng Anh. Tất cả sách giáo khoa và giảng dạy đều bằng Anh Ngữ. Sách lược đặc biệt 

được dùng để dạy cho các môn chính để đạt tiêu chuẩn học khu. Các em vẫn được giảng dạy trau giồi khả năng đọc viết  cho đến khi  được xếp vào trình 

độ thông thạo (FEP). Sự giúp đỡ bằng tiếng mẹ đẻ sẽ không được cung cấp. *Nếu em nào bị khuyết tật,  những dịch vụ đặc biệt đã được giải thích trong 
IEP. 

 

TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT CẤP (6-8) 

Chương Trình Anh Ngữ Toàn Diện: Chương trình dành cho học sinh có trình độ từ Sơ Cấp đến  Tiền Trung Cấp,  các em đang bắt đầu việc học Anh 

Ngữ. Việc giảng dạy và sách giáo khoa bằng tiếng Anh. Các học sinh có thể được phân nhóm theo trình độ,  trong nhiều cấp lớp,  và nhiều ngôn ngữ khác 

nhau. Các học sinh sẽ nhận sự giảng dạy Phát triển Anh ngữ trọng yếu (ELD) và các nội dung đã được thay đổi cho các môn đọc, viết, ngôn ngữ, và lịch 
sử, với sự chú trọng về những tiêu chuẩn của ELD.  Các em chưa thông thạo Anh Ngữ  được xếp chung lớp với  các học sinh thuần tuý nói tiếng Anh 

trong các lớp toán, khoa học, nhạc, thể dục, và các môn nhiệm ý.  

Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính: Chương trình cho học sinh có trình độ Trung Cấp, Tiền Cao Cấp và Cao Cấp, nhóm các em vẫn còn đang học 
Anh Ngữ và khả năng đọc và viết. Các học sinh sẽ được sắp chung lớp với các em thuần túy nói tiếng Anh. Tất cả sách giáo khoa và những huấn cụ đều 

bằng Anh Ngữ. Những phương pháp căn cứ vào trình độ được dùng để dạy cho các môn chính để đạt những tiêu chuẩn của học khu. Các em tiếp tục nhận 

được sự giảng dạy để giúp đỡ cho đến khi  được xếp vào trình độ thông thạo (FEP). Sự giúp đỡ bằng tiếng mẹ đẻ sẽ không được cung cấp. *Nếu em nào 
có khuyết tật,  những dịch vụ đặc biệt đã được giải thích trong IEP. 

 

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG PHẦN DƯỚI ĐÂY VÀ ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ NHỮNG PHẦN ÁP DỤNG. 

 

 Tôi đã nhận được tin tức về những Chương Trình Học Anh Ngữ: Anh Ngữ Toàn Diện, Anh Ngữ Dòng Chính, và những Chương Trình Thay  

                  Thế mà học khu của chúng ta cung cấp. 
 Tôi đã đọc (xem phần phía sau) và hiểu là tôi có quyền xin một Đơn Xin Miễn Trừ để chọn một Chương Trình Thay Thế.  Để tiến hành thủ tục 

này, tôi sẽ phải liên lạc với văn phòng Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm ở số 714-843-3268. 

 Tôi hiểu là tôi có quyền chuyển con tôi vào Chương Trình Anh Ngữ Dòng Chính bất cứ lúc nào. 
 

________________________________________________   ____________________________________              __________________________ 

Chữ ký phụ huynh hoặc giám hộ                      Điện thoại                             Ngày 
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Chương trình xếp lớp cho các em Giới Hạn Anh Ngữ 
 

Trình Độ Thông Thạo CELDT Sự Xếp Lớp 

Sơ  Cấp  

 Chưa có thể gọi là thông thạo* 

 

 Anh Ngữ Toàn Diện** Tiền Trung Cấp 

Trung Cấp  

Có thể gọi là thông thạo* 

 

 Lớp Anh Ngữ Dòng Chính** Tiền Cao Cấp 

Cao Cấp 

 Chương Trình Giáo Dục khác (tuỳ vào IEP) 

 

  *Sẻ được quyết định bởi Học Khu 

**Hoặc là một chương trình giáo dục thay thế khi Đơn Xin Miễn Trừ của phụ huynh đã được chấp thuận 

 

Những Mục Đích và Sự Mô Tả về Chương Trình cho các em Giới Hạn Anh Ngữ 

 

 Tất cả những chương trình đã được kế hoạch để đạt đến những nhu cầu giáo dục cho các em Giới Hạn Anh Ngữ bao gồm sự Phát 

Triển Anh Ngữ (ELD).  Một vài chương trình có thể bao gồm phương pháp Đặc Biệt cho việc dạy Anh Ngữ (SDAIE). 

 

 Những mục đích của tất cả những chương trình là để cho học sinh học hỏi Anh Ngữ và đạt đến những tiêu chuẩn đúng với cấp 

lớp để lên lớp và tốt nghiệp. 

 

 Structured English Immersion (SEI) Anh Ngữ Toàn Diện:  Sự giảng dạy đều bằng Anh Ngữ và gồm những phần sau đây: 

một Chương Trình ELD liên tiếp, gồm có ngữ văn, Anh văn với nội dung đã được tu sửa và sự giúp đỡ bằng tiếng mẹ đẻ nếu cần 

thiết. 

 

 English Language Mainstream (ELM) Anh Ngữ Dòng Chính:  Sự giảng dạy đều bằng Anh Ngữ và dựa trên những tiêu chuẩn 

của tiểu bang cho cấp lớp.  Học sinh tiếp tục nhận được thêm sự giảng dạy đặc biệt để đạt được những điều kiện cần thiết cho sự 

phân hạng lại về khả năng thông thạo Anh Ngữ (R-FEP). 

 

 Alternative program (ALT) Chương Trình Thay Thế: Một chương trình song ngữ cho những học sinh mà trong đó có nhiều 

hoặc tất cả sự giảng dạy, sách vỡ và những huấn cụ đều bằng tiếng mẹ đẻ của học sinh.  Nếu có từ 20 phụ huynh hoặc nhiều hơn 

của các em cùng cấp lớp và cùng trường yêu cầu cho chương trình thay thế, nhà trường sẽ phải cung cấp chương trình này.*** 

 

***Luật của tiểu bang California cho phụ huynh có quyền sắp đặt con em mình vào một chương trình thay thế.  Để thực hiện ý định này, 

quý vị phải ký tên vào Đơn Xin Miễn Trừ tại trường của con em mỗi năm, và em đó phải có một trong những tiêu chuẩn sau đây: a) biết 

Anh Ngữ và trình độ học vấn ở cấp lớp 5; b) 10 tuổi hoặc lớn hơn; c) nếu dưới 10 tuổi, thì học sinh phải được xếp vào lớp học  Anh Ngữ 30 

ngày và cho thấy là em đó có những nhu cầu đặc biệt. 

 

 

Tiêu Chuẩn của Sự Phân Hạng lại (Ra khỏi chương trình) 

 

 

Những học sinh phải đạt được tiêu chuẩn sau đây để được phân hạng lại: 

 

 

Tiêu Chuẩn Yêu Cầu 

(Luật Giáo Dục 313[d]) 
Tiêu Chuẩn của Học Khu Fountain Valley  

Kỳ Thi Trình Độ Anh Ngữ CELDT  

Trình Độ chung phải được Tiền Cao Cấp và Cao Cấp, với chỉ 

một điểm Trung Cấp cho một trong ba môn là Nói, Nghe, 

hoặc Viết. 

So Sánh Thành Tích trong Khả Năng Cơ Bản 
Tiêu Chuẩn Ngữ Văn của California (ELA CST) 

Trình Độ Thông Thạo   ⇒   350 Điểm Tỷ Lệ  

Thi Viết Benchmark của Học Khu Fountain Valley Đậu (Từ lớp 3 đến lớp 6   ⇒  3 điểm hoặc cao hơn) 

Giáo Viên Đánh Giá Sự Hiểu Biết Chương Trình Học Sự giới thiệu của Giáo Viên 

Tham Khảo Ý Kiến Phụ Huynh Sự đồng ý của Phụ Huynh 

 

 

 
 

QUÝ VỊ CÓ QUYỀN YÊU CẦU MỘT ĐƠN XIN MIỄN TRỪ CỦA PHỤ HUYNH CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ. 

QUÝ VỊ PHẢI YÊU CẦU ĐƠN NÀY TỪ VĂN PHÒNG CỦA SỰ THẨM ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM Ở SỐ 714-843-3268. 

XIN VUI LÒNG ĐỌC TẤT CẢ NHỮNG SỰ MÔ TẢ Ở TRÊN CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ. 
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Thông Báo Cho Phụ Huynh 
Giải Thích về Sự Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ Huynh 

 
 

Luật Giáo Dục 310-311 xác định rằng một yêu cầu xin từ chối ngoại lệ việc giảng dạy Anh Ngữ chỉ có thể chấp nhận một trong 
những lý do sau: 
 

1. Học sinh đã biết tiếng Anh: Học Khu phải xác định rằng học sinh này đã có đủ khả năng Anh Ngữ, bằng cách trắc 
nghiệm tiêu chuẩn về sự hiểu biết từ vưng, đọc, và viết. Điểm trắc nghiệm phải bằng hay trên trung bình của cấp lớp 
năm, tùy theo trường hợp nào thấp hơn. 

 
2. Trẻ em lớn hơn: Đứa trẻ 10 tuổi trở lên, và được hiệu trưởng trường và nhân viên giáo dục tin tưởng là một chương 

trình học thay thế sẽ phù hợp hơn để cho đứa trẻ nhanh chóng đạt được những kỹ năng căn bản của Anh Ngữ; hoặc 

 
3. Trẻ em có nhu cầu đặc biệt:  Đứa trẻ đã được xếp vào một lớp học Anh Ngữ tối thiểu là 30 ngày. rồi sau đó được 

hiệu trưởng trường và nhân viên giáo dục tin tưởng là em học sinh có tình trạng đặc biệt về thể chất, tình cảm, tâm 
lý, hoặc những nhu cầu về giáo dục mà một chương trình học thay thế sẽ phù hợp hơn cho đứa trẻ phát triển giáo 
dục toàn phần.  Một văn bản trình bày những nhu cầu đặc biệt này phải được cung cấp.  Bất cứ sự quyết định nào 
cho vấn đề này cũng cần phải có sự duyệt xét và chấp thuận giám đốc (hoặc người được chỉ định).  Các nhu cầu 
đặc biệt này không nhất thiết sẽ được chấp thuận cho sự từ chối.  Phụ huynh sẽ được thông báo đầy đủ về quyền từ 
chối không đồng ý với đề nghị của nhân viên trường. 

 
Phụ huynh hoặc người giám hộ được yêu cầu đích thân đến trường để xin đơn từ chối .  Đơn Xin Từ Chối Ngoại Lệ của Phụ 
Huynh có thời hạn không quá một năm, ngoại trừ trường hợp hiệu trưởng hoặc nhân viên giáo dục có bằng chứng là chương 
trình do phụ huynh yêu cầu đã không thích hợp với em học sinh.  Thời gian sau đây sẽ được quan sát: 
 

 Cho học sinh đã biết tiếng Anh, các trường sẽ thực hiện theo các yêu cầu của đơn xin từ chối ngoại lệ của phụ 
huynh trong vòng 20 ngày sau khi đệ trình lên hiệu trưởng. 

 

 Cho học sinh từ 10 tuổi trở lên, các trường sẽ thực hiện theo các yêu cầu của đơn xin từ chối ngoại lệ của phụ 
huynh trong vòng 20 ngày sau khi đệ trình lên hiệu trưởng. 

 

 Cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, các trường sẽ thực hiện theo các yêu cầu của đơn xin từ chối của phụ huynh: 
o Không quá 10 ngày sau thời hạn 30 ngày trong lớp học Anh Ngữ Toàn Diện,  

hoặc 
o Trong vòng 20 ngày đi học sau khi đơn của phụ huynh đã được trình lên hiệu trưởng, bất cứ trường hợp 

nào chậm hơn. 
 

 Bất cứ lúc nào, ngay cả lúc giữa niên học, phụ huynh hay người giám hộ có thể chuyển con của họ vào lớp học Anh 
Ngữ Dòng Chính. 

 
Chương Trình Thay Thế 

 
Chương trình chọn lựa này dành cho phụ huynh của học sinh mới ghi danh vào FVSD hoặc học sinh đang học mà phụ huynh 
muốn có được một chương trình thay thế.  Tất cả học sinh được giảng dạy ELD hàng ngày.  Ngữ Văn có thể được dạy bằng 
tiếng mẹ đẻ.  Các môn học (toán, khoa học, xã hội học) có thể cũng được dạy bằng tiếng mẹ đẻ để các em hiểu nội dung.  
Nghệ thuật, nhạc, và thể dục thường được dạy bằng tiếng Anh.  Tùy theo sự tiến bộ về Anh Ngữ của các em, sự hướng dẫn 
bằng tiếng Anh sẽ được gia tăng.  Hiện nay FVSD không có chương trình thay thế vì không có các yêu cầu đạt được tiêu 
chuẩn của tiểu bang cho chương trình này.

FOUNTAIN VALLEY SCHOOL DISTRICT 
10055 Slater Avenue  Fountain Valley, CA 92708  (714) 843-3200  www.fvsd.k12.ca.us 
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Học Khu Fountain Valley  
 

LỚP HỌC ANH NGỮ 
ĐƠN XIN TỪ CHỐI NGOẠI LỆ CỦA PHỤ HUYNH 

 
Luật Giáo Dục 311(a): Học sinh biết tiếng Anh 

 
Tên học sinh:                    Lớp:     
 
Trường:         Ngày sinh:     
 
Khoanh tròn:  ELD/SDAIE CELDT lần cuối:    CST lần cuối: Ngữ văn ________ Toán ________ 
 
Khả năng Anh Ngữ của con tôi giỏi và vì vậy tôi yêu cầu một sự từ chối ra khỏi Chương Trình Lớp Học 
Anh Ngữ Toàn Diện của trường.  Tôi yêu cầu con tôi được xếp vào một chương trình song ngữ 
thay thế. 
 

Tôi đã có đến tận trường để xin đơn từ chối này. 
 

Tôi đã được cung cấp đầy đủ chi tiết và mục đích của Chương Trình Lớp Học Anh Ngữ Toàn Diện và 
Chương Trình Lớp Học Anh Ngữ Dòng Chính, và những tài liệu học tập được sử dụng. 
 

Tôi hiểu là sự sắp xếp này còn tùy vào trường học có sẵn chương trình song ngữ thay thế và/hoặc số 
học sinh ghi danh cùng chổ trống ở trường được chọn trong/ngoài Học Khu Fountain Valley.  
 

Tôi hiểu là tôi có thể phải đưa đón con tôi mỗi ngày. 
 

Tôi hiểu là tôi phải yêu cầu sự từ chối này đưọc xét lại cho mỗi năm học. 
 
 
Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ:        Ngày:     
 
Địa chỉ:          
 
Thành phố:         Tiểu bang:        Khu bưu chính:  _____ 
 
Điện thoại: (        )     
 
 

Chỉ dành cho Học Khu:    Chấp thuận      Không chấp thuận 

 
 
            
Hiệu Trưởng       Ngày 
 
 
            
Giám Đốc, Văn phòng Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm   Ngày 
 
 
            
Giám Đốc Học Khu      Ngày 
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HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY  

Văn Phòng Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm 

SỰ ĐỀ NGHỊ PHÂN HẠNG LẠI CHO HỌC SINH HỌC ANH NGỮ 

(Xem Tiêu Chuẩn của Sự Phân Hạng Lại ở mặt sau) 

 

Tên học sinh:        Ngày:       
 

Trường/Giáo viên:       Lớp:      
 
 Vui lòng dịch những giấy tờ gửi về nhà qua tiếng Việt.        
 

 Vui lòng gửi những giấy tờ về nhà bằng Tiếng Anh. 
 

PHẦN 1: 
 

Trắc Nghiệm Phát Triển Anh Ngữ của California    Thi Tiêu Chuẩn của California 
 

 

Ngày thi:    

   

Ngày thi:                      

 

Trình độ Nghe:     

Trình độ Nói:   Trình độ Ngữ Văn CST:  

Trình độ Đọc:     

Trình độ Viết:   Level: Far Below Basic (Dưới xa Trung bình) 

 Below Basic (Dưới Trung bình) 

 Basic (Trung bình) 

 Proficient (Trên Trung bình) 

 Advanced (Cao cấp)  

     

 

Trình độ chung của CELDT:    

B  = Sơ cấp EA = Tiền 

EI = Tiền Trung cấp       Cao cấp 

I   = Trung cấp                   A   = Cao cấp 

   

      

Thi Viết Benchmarks của Học Khu  

 Ngày thi:_______________________  

            Pass (Đậu)                   Fail (Rớt)  

   

  

  
 

Julianne Hoefer, Giám Đốc Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm 

 
PHẦN 2: SỰ ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO VIÊN 
 

 

 Tôi đồng ý với sự phân hạng lại.                                                       Tôi không đồng ý với sự phân hạng lại. 

 

 

              

Chữ ký Giáo viên       Ngày 

 

 

Lời phê bình: 

              

 

              

 

Ý kiến của phụ huynh về sự phân hạng lại FEP:                  Đồng ý       Không đồng ý 

 

Chữ ký Phụ huynh         Ngày      

 

GHI CHÚ:    Những học sinh đã được phân hạng lại là Thông Thạo Anh Ngữ  và đang học ở những trường khác thì có thể trở lại 

                    trường gần nhà của mình. 
 

      Tôi sẽ ghi danh con tôi tại Trường                       cho niên học     . 

 

 

 
Sự phân phối:       Bản chính  – Phụ huynh       Bản sao 1 – Hồ sơ trường/CUME Bản sao 2 – Văn phòng Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm 
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SỰ PHÁT TRIỂN ANH NGỮ 
 

Những tiêu chuẩn của sự Phát Triển Anh Ngữ (ELD) có nhiều bước để giúp các em Giới Hạn Anh Ngữ được tiến 
bộ đến những Tiêu Chuẩn của Ngữ Văn (ELA).  Mục đích là để cho các em được phân hạng lại là Thông Thạo 
Anh Ngữ (FEP).  Để được phân hạng lại, các em phải đạt được những tiêu chuẩn dưới đây.  
 
 

TIÊU CHUẨN CỦA SỰ PHÂN HẠNG LẠI 

 
Những học sinh phải đạt được tiêu chuẩn sau đây để được phân hạng lại: 
 

Tiêu Chuẩn Yêu Cầu 
(Luật Giáo Dục 313[d]) 

Tiêu Chuẩn của Học Khu Fountain Valley  

Kỳ Thi Trình Độ Anh Ngữ CELDT  
Trình Độ chung phải được Tiền Cao Cấp và Cao Cấp, 
với chỉ một điểm Trung Cấp cho một trong ba môn là 
Nói, Nghe, hoặc Viết. 

So Sánh Thành Tích trong Khả Năng Cơ Bản* 
Tiêu Chuẩn Ngữ Văn của California (ELA CST) 

Trình Độ Thông Thạo   ⇒   350 Điểm Tỷ Lệ**  

Thi Viết Benchmark của Học Khu Fountain Valley Đậu (Từ lớp 3 đến lớp 6   ⇒  3 điểm hoặc cao hơn) 

Giáo Viên Đánh Giá Sự Hiểu Biết Chương Trình 
Học 

Sự giới thiệu của Giáo Viên 

Tham Khảo Ý Kiến Phụ Huynh Sự đồng ý của Phụ Huynh 

  
 
*Nếu điểm thi CST không có, thì sự phân hạng lại sẽ dựa trên điểm của CELDT, điểm Thi Viết Benchmark của 
Học Khu, sự đề nghị của giáo viên, và sự đồng ý của viên chức có thẩm quyền. 
**Cho học sinh có điểm dưới trung bình, nhưng nguyên nhân của sự kém điểm cho ELA CST không phải là do 
trình độ thông thạo Anh Ngữ thì điều đó có thể có lý do để phân hạng lại cho học sinh.  

 
 

QUÁ TRÌNH CỦA SỰ PHÂN HẠNG LẠI 

 
 Hoàn tất mẫu phân hạng lại 

 Có sự đồng ý của viên chức có thẩm quyền 

 Có một buổi họp với phụ huynh để thông báo về sự đề nghị và để có chữ ký của phụ huynh 

 Mẫu Đề Nghị Phân Hạng Lại sau khi đã được ký tên thì phải để vào cặp giấy EL trong hồ sơ của học sinh. 

 Văn phòng của Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm cập nhật thành tích học sinh bằng phương tiện điện tử 
(Aeries) và cặp giấy EL. 

 
 

SỰ THEO DÕI NHỮNG HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC PHÂN HẠNG LẠI 

 Những sự theo dõi gồm xem lại sự tiến bộ của học sinh cho những tiêu chuẩn của cấp lớp bằng cách dùng: 

 District Benchmarks Assessments (Những cuộc thi Benchmark của Học Khu) 

 District Writing Samples (Cuộc thi Viết của Học Khu) 

 Classroom Performance (Thành tích học trong lớp) 

 California Standards Test (CST) (Trắc Nghiệm Tiêu Chuẩn của California) 
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VĂN PHÒNG SỰ THẨM ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM 
 

SỰ THEO DÕI HỌC SINH SAU KHI ĐÃ ĐƯỢC PHÂN HẠNG LẠI 
 
 

 NĂM THỨ NHẤT   NĂM THỨ HAI 
 

Tên học sinh:  Ngày:  
 

Trường:  Giáo viên:  Lớp:  
 

  

  Học sinh đạt tiêu chuẩn của cấp lớp 
 

 Học sinh không đạt tiêu chuẩn của cấp lớp (hoàn tất Kế Hoạch Học Tập Cá 
Nhân dưới đây và làm một cuộc hẹn với phụ huynh) 

 

 
 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁ NHÂN 
 

Vui lòng khoanh tròn những phần cần thiết :   Đọc  Viết  Toán 
 

 

A.  Các Chương Trình trong Lớp Học  
 

Mục tiêu học tập:  

 

 

 
 

Đánh giá:  

 

 

 
 

Phương pháp Giảng dạy và Hỗ trợ:  

 

 

 

 

 

 
 

Tài liệu:  

 

 

 
Chữ ký Giáo viên  Ngày  Chữ ký Hiệu trưởng  Ngày 
 
Chữ ký phụ huynh: 

      

Phê bình:  
  
  

 

HỌC KHU FOUNTAIN VALLEY  
10055 Slater Ave.  Fountain Valley, CA 92708  714.843.3200  www.fvsd.k12.ca.us 
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Học Khu Fountain Valley  

ĐƠN XIN RÚT LUI RA KHỎI 
CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TOÀN DIỆN HOẶC 

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ DÒNG CHÍNH 
CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ 

 

Tên Học sinh:  Lớp:  

    
Trường:  Ngày sinh:  

 

Trình độ CELDT:             Ngày thi:    

Sắp xếp Chương 
trình: 

 Chương trình Anh Ngữ Toàn Diện  
(ELD & SDAIE) 

  Lớp Anh Ngữ Dòng Chính 
(SDAIE) 

 

Ngày thi CST:   Ngày thi Benchmark:  
 

Điểm Ngữ Văn   Điểm Toán   Phần trăm đúng của Đọc/Ngữ Văn   
 

        

 

Tôi đem con tôi, là một học sinh chưa thông thạo Anh Ngữ , ra khỏi chương trình Anh Ngữ 
Toàn Diện hoặc Anh Ngữ Dòng Chính mà nó đã được xếp vào trong niên học này. Tôi cũng 
hiểu là con tôi sẽ được xếp vào trong một chương trình chỉ có Tiếng Anh mà không có sự trợ 
giúp về ngôn ngữ.   
 
Theo luật của Tiểu Bang California, Văn phòng của Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm phải tiếp 
tục trắc nghiệm về trình độ ngôn ngữ của con quý vị hằng năm.  Yêu cầu này chỉ dành cho sự 
rút ra khỏi chương trình được sắp xếp và phải điền lại mỗi năm cho đến khi con của quý vị có 
đủ điều kiện để được phân hạng lại là một học sinh Thông Thạo Anh Ngữ. 
 
Tôi đồng ý che chở, bảo vệ và không làm tổn hại cho Học Khu, những viên chức, nhân viên 
hoặc những đại diện bao gồm những thành viên ban quản trị của trường, những quản lý hành 
chánh, những giáo viên, và những huấn luyện viên khác là những người bằng bất kỳ cách nào 
liên quan đến việc cung cấp, điều hành hoặc duy trì chương trình giáo dục mà tôi đã nêu lên ở 
trên tránh khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc những đòi hỏi phát sinh từ vấn đề con tôi 
rút lui khỏi chương trình Học Anh Ngữ. 
 
Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ:_______________________________ Ngày:________________ 
 
Địa chỉ:____________________________________________________________________ 
 
Thành phố:_______________________ Tiểu bang:___________ Số Vùng:___________ 
 
Điện thoại:_(______)___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ dành cho Học Khu: 
              
Hiệu Trưởng                                                                                                                           Ngày 
          
             ___________________   
Giám Đốc, Văn phòng Sự Thẩm Định và Trách Nhiệm                  Ngày 


