
Kính gửi quý Phụ huynh/Giám hộ của ___________________, 

Chào mừng quý vị đến với Trường _____________. Trong thời gian ghi danh, tất cả các gia đình đều 

điền một bản Khảo sát về ngôn ngữ sử dụng. Dựa trên các câu trả lời của quý vị trong bản Khảo sát về 

ngôn ngữ sử dụng, trường cần phải đánh giá các khả năng tiếng Anh của con em quý vị qua một bài 

kiểm tra tìm hiểu trình độ thông thạo ngôn ngữ.  

Sở Giáo dục Tiểu bang Maine đã thiết lập một quy trình thay thế để nhằm nhận biết những học sinh cần 

học Anh ngữ trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Quy trình này sẽ tiếp tục được áp dụng trong bất kỳ giai 

đoạn nào khi các hoạt động trực tiếp ở trường bị gián đoạn do đại dịch. Luật liên bang quy định phải 

nhận diện tất cả các học sinh cần học Anh ngữ trong vòng ba mươi ngày kể từ khi ghi danh học vào thời 

điểm bắt đầu năm học hoặc trong vòng hai tuần kể từ khi ghi dan học vào thời điểm giữa năm (Các Mục 

1112[e][3] và 3113[b][2] của Bộ luật Giáo dục tiểu học và trung học cấp hai và cấp ba). Vui lòng lưu ý, hồ 

sơ nhận diện học sinh là Học sinh đang học Anh ngữ lập tại các tiểu bang khác không được công nhận ở 

Maine, và tất cả các học sinh mới ghi danh học đều phải trải qua quy trình nhận diện trình độ theo quy 

định của Sở Giáo dục Tiểu bang Maine.  

Kèm theo đây là bộ tài liệu mà con em quý vị sẽ cần để hoàn tất quy trình kiểm tra tìm hiểu trình độ từ xa. 

Vui lòng cất bộ tài liệu này ở một nơi an toàn và đừng xem cùng với con em quý vị hay chia sẻ với những 

người khác. Buổi kiểm tra sẽ diễn ra qua điện thoại hoặc điện thoại video và sẽ mất khoảng ba mươi 

phút. Trong buổi kiểm tra này, vui lòng cho con em quý vị có một nơi yên tĩnh mà không bị phân tâm. Nếu 

con em quý vị ngập ngừng hoặc mắc cỡ, hãy động viên em cố gắng hết sức, tuy nhiên đừng giúp đỡ hay 

trả lời giùm con em quý vị vì như vậy sẽ khiến cho kết quả đánh giá không còn chính xác.   

Như đã thu xếp trước với quý vị, buổi kiểm tra tìm hiểu 
trình độ của con em quý vị sẽ diễn ra vào:  
 

Ngày:         Giờ: 

Nếu ngày giờ này không tiện cho quý vị, hoặc nếu quý vị 
cần người thông dịch nhưng vẫn chưa yêu cầu dịch vụ 
này, vui lòng gọi:  

 

Tên của Giáo viên thực hiện buổi kiểm tra tìm hiểu trình độ:  
 

 

 

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo cho phụ huyn/giám hộ về trình độ thông thạo Anh ngữ của con em 

quý vị và các đề nghị của nhân viên trường về các dịch vụ trợ giúp học Anh ngữ, nếu phù hợp.  

Nếu con em quý vị có khả năng Anh ngữ ở trình độ sơ đẳng, vỡ lòng, hoặc đang phát triển, con em quý 

vị sẽ được hỗ trợ học Anh ngữ qua một hướng dẫn viên có trình độ trong khuôn khổ chương trình học 

của em ở trường chúng tôi. Con em quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ này cho đến khi thông thạo tiếng Anh.  

Đối với những học sinh ở trình độ đang phát triển, sẽ có một buổi kiểm tra tìm hiểu thứ hai khi có thể gặp 

tận mặt. Buổi tìm hiểu thứ hai này sẽ xác nhận con em quý vị có tiếp tục cần hỗ trợ học Anh ngữ hay 

không. Học sinh nào đạt điểm cao hơn "trình độ đang phát triển" sẽ không cần hỗ trợ học Anh ngữ.  

Chúng tôi rất mong được làm việc với quý vị để hoàn tất quy trình kiểm tra tìm hiểu trình độ từ xa này. 

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc hay lo ngại, vui lòng gọi _____________________. Ban nhân viên trường 

chúng tôi rất mong được làm việc với con em quý vị trong năm học này, và xin chào mừng quý vị đến với 

trường chúng tôi.  

Trân trọng, 

___________________ 


