
 

 

ACCESS cho Những Người Học 

Anh Ngữ (ELLs): 

Những câu hỏi thường gặp dành cho các Phụ huynh/ 

những người Giám hộ 
 

 

ACCESS cho ELLs là gì? 

 

ACCESS cho ELLs là một kiểm tra về các kỹ năng Anh ngữ. Nó là sản phẩm của một tổ chức phi 

lợi nhuận có tên gọi là WIDA,có cơ sở tại trường Đại học Wisconsin. ACCESS cho ELLs đo lường 

sự hiểu biết của học sinh và sử dụng Anh ngữ học thuật trong bốn lĩnh vực chính của ngôn ngữ: 

nghe, nói, đọc và viết. 

 

Tại sao em học sinh của Tôi phải làm kiểm tra ACCESS cho ELLs? 

 

Là một người học Anh ngữ có nghĩa là em học sinh đang trong quá trình học Anh ngữ học thuật. 

ACCESS cho ELLs giúp quý vị, em học sinh, và các giáo viên của em học sinh biết được cậu hay 

cô học sinh học nhanh như thế nào, và những loại hỗ trợ nào là mang lại lợi ích nhất cho em học 

sinh. Ví dụ, nếu một em học sinh có điểm tốt trên các kỹ năng chính ngoại trừ kỹ năng viết, 

người giáo viên sẽ bảo đảm dành nhiều thời gian làm việc cho kỹ năng viết của học sinh.  

 

Luật quyền công dân Hoa Kỳ bảo vệ những người học tiếng Anh và bảo đảm cho họ có được sự 

hỗ trợ hiệu quả tại trường. Luật giáo dục liên bang và tiểu bang đòi hỏi phải có kiểm tra trình độ 

tiếng Anh hàng năm vì nó giúp đảm bảo việc đáp ứng cho các nhu cầu của học sinh, để họ có thể 

học tiếng Anh càng nhanh càng tốt.   

 

Phải mất bao lâu để học sinh của Tôi đạt được trình độ thông thạo tiếng Anh học 

thuật?  

 

Để đạt được sự thông thạo Anh ngữ học thuật thông thường cần từ bốn đến bảy năm. Những trẻ 

em bắt đầu học Anh ngữ khi còn nhỏ có khuynh hướng học nhanh hơn những em lớn hơn. Nếu 

đứa trẻ bị gián đoạn trong học tập hay bị khó khăn trong học tập thì có thể cần có thêm thời 

gian. Một số phụ huynh tin tưởng rằng chỉ nói tiếng Anh với con của họ sẽ giúp chúng học 

nhanh hơn, nhưng các em nào thông thạo và biết tiếng Mẹ đẻ của em mới thật sự học tiếng Anh 

dễ dàng hơn và học tốt hơn ở trường. Lượng hỗ trợ và chất lượng hỗ trợ học sinh ở trường cũng 

là điều quan trọng. Hãy hỏi xem nhà trường của con quý vị đang làm thế nào để hỗ trợ em học 

sinh. Các trường học rất cảm kích sự phản hồi của phụ huynh và sẽ làm việc cùng quý vị để xây 

dựng chương trình giáo dục tốt nhất cho con của quý vị. 

 

Hãy bảo đảm việc cho các em học sinh hiểu rằng không có vấn đề đậu hay rớt khi làm kiểm tra 

ACCESS cho ELLs. Điểm kiểm tra của học sinh là thước đo cho biết em học sinh đang đi đến đâu 



trên con đường đạt tới sự thông thạo, kiểm tra này không cho biết mức độ thông minh của em 

học sinh. 

 

Có rủi ro gì liên quan khi làm kiểm tra ACCESS cho ELLs? 

 

Không, không có rủi ro nào. Gia đình của các em học sinh học tiếng Anh có thể lo lắng rằng các 

cơ quan liên bang, như Cơ quan Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể truy cập hồ sơ học 

sinh. Thông thường, các trường học được xem là "vùng nhạy cảm", chẳng hạn như nhà thờ hoặc 

bệnh viện, và ICE không có hành động đối với người nhập cư không có giấy tờ tại trường. Tuy 

nhiên, để quý vị yên tâm, hãy nhớ rằng bằng cách làm bài kiểm tra ACCESS cho ELLs, quý vị 

không bắt buộc phải thông báo cho nhà trường biết về tình trạng nhập cư của con quý vị hoặc 

tình trạng của bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Tất cả trẻ em sống ở Mỹ đều có quyền đi 

học, không tính đến tình trạng nhập cư. 

 

Trường học không được phép làm nản lòng việc nhập học của trẻ em nhập cư không có giấy tờ 

bằng cách hỏi về tình trạng nhập cư của họ, từ chối đăng ký cho trẻ em có giấy khai sinh ở nước 

ngoài hoặc từ chối ghi danh cho các trẻ em mà cha mẹ chúng từ chối cung cấp số an sinh xã hội 

hoặc thông tin về chủng tộc và sắc tộc. 

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thông báo này, vui lòng liên hệ với April Perkins, Chuyên gia 

ESOL, theo số điện thoại số (207)624-6627 hoặc april.perkins@maine.gov. 

 

 

mailto:april.perkins@maine.gov

