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ACCESS for ELLs là  
bài kiểm tra trình độ 
thông thạo tiếng Anh, 
đo lường các kỹ năng 
tiếng Anh học thuật 
của học sinh.

Con quý vị được xác định là ELL, có nghĩa là 
con quý vị có thể được học tiếng Anh, ngoài 
việc tham gia các lớp học khác. ELL tiến 
hành bài kiểm tra trình độ thông thạo tiếng 
Anh hàng năm.

Việc kiểm tra giúp giáo viên hiểu học sinh 
có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để hoàn 
toàn tham gia trong lớp học hay không. 
Giáo viên của con quý vị sử dụng điểm kiểm 
tra ACCESS for ELLs khi quyết định cách tốt 
nhất để dạy con quý vị.

Điểm kiểm tra cũng giúp các giáo viên theo 
dõi sự tiến bộ của con quý vị trong việc 
học tiếng Anh học thuật và giúp các trường 
quyết định cung cấp những dịch vụ hỗ trợ 
tiếng Anh nào. Quý vị có thể sử dụng thông 
tin kiểm tra để ủng hộ con mình ở trường.

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

 
Thông thạo Ngôn ngữ
Cấp độ thông thạo ngôn ngữ là thước đo 
cấp độ hiện tại của học sinh trong quá 
trình xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ. 
Khi học sinh đạt đến trình độ thông thạo 
ngôn ngữ cao nhất, họ không còn cần 
các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ nữa.

ACCESS for ELLs là gì?  
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Con quý vị không cần phải học ACCESS for ELLs. Bài kiểm tra là cơ hội để học sinh thể hiện tất cả các 
cách mà họ hiểu và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Chuẩn bị cho ngày kiểm tra bằng cách đảm bảo con quý vị ngủ đủ giấc và ăn bữa sáng.

Trao đổi với các giáo viên dạy con quý vị về thời điểm quý vị sẽ nhận được điểm kiểm tra, cách trường 
của con quý vị sử dụng các điểm số này, và phương pháp hỗ trợ sẽ thay đổi như thế nào khi con quý vị 
xây dựng các kỹ năng tiếng Anh.

 

• Khi nào con tôi sẽ thi ACCESS for ELLs?

• Khi nào tôi sẽ nhận được điểm kiểm tra ACCESS for ELLs 
của con tôi?

• Các điểm kiểm tra sẽ được sử dụng như thế nào để giúp 
con tôi tiến bộ trong việc học tiếng Anh học thuật?

• Nhà trường dựa vào yếu tố nào để quyết định khi nào 
con tôi ngừng nhận hỗ trợ ngôn ngữ?

Câu hỏi quý 
vị có thể  
đặt ra

Đánh giá ACCESS for ELLs
• ACCESS for ELLs có hình thức thi trên giấy 

hoặc trên máy tính.

• ACCESS for ELLs Mẫu giáo sử dụng các  
câu chuyện và hoạt động để thu hút trẻ 
nhỏ tham gia.

• Alternate ACCESS for ELLs là bài kiểm tra 
mà đội ngũ hỗ trợ có thể chọn sử dụng 
cho những học sinh mắc những khuyết  
tật nhận thức quan trọng nhất. Bài kiểm  
tra này hỗ trợ thêm và cho học sinh nhiều 
cơ hội để phản hồi các mục kiểm tra.

Trao đổi với các giáo viên về kế hoạch kiểm tra ACCESS for ELLs tại trường của 
con quý vị.


