Kỳ thi Đánh giá kỹ năng đọc hiểu và giao tiếp
tiếng Anh khắp các Tiểu bang dành cho Học viên
Anh ngữ (ACCESS for ELLs) 2.0 của WIDA
ACCESS for ELLs 2.0 là gì?
ACCESS for ELLs 2.0 là một bài kiểm tra đánh giá khả năng thành
thạo Anh ngữ dành cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Bài kiểm tra
này được triển khai hàng năm để giúp các học khu theo dõi mức độ phát
triển Anh ngữ của những học sinh được xác định là học viên Anh ngữ.

Access for ELLs ở Cấp mẫu giáo
Học sinh ở Cấp mẫu giáo sẽ tham gia một
bài kiểm tra trên giấy, trong đó các em được
cung cấp thẻ, sách và các mục kiểm tra phù
hợp với trình độ. Học sinh ở trình độ này sẽ
tham gia bài kiểm tra riêng với giám thị.

Mục đích của bài kiểm tra là gì?
ACCESS for ELLs 2.0 sẽ đánh giá khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh
của học viên trong môi trường học tập. Bài kiểm tra bao gồm 4 phần:
Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Những thuật ngữ chính cần biết

Tại sao con tôi phải tham gia bài kiểm tra này?
Con quý vị được xác định là học viên Anh ngữ. Hàng năm, con quý vị sẽ
tham gia bài kiểm tra cho đến khi đạt được điểm số đáp ứng tiêu chí để
hoàn thành chương trình hỗ trợ ngôn ngữ. Hãy liên hệ với trường của
con quý vị để biết thêm thông tin về cách xác định các em là học viên
Anh ngữ.

Khả năng thành thạo ngôn ngữ là thước đo
giúp đánh giá xem học sinh đang ở giai đoạn
nào trong quá trình phát triển ngôn ngữ.

Con tôi sẽ tham gia bài kiểm tra khi nào?
Mỗi bang đều đặt khung thời gian để các trường học tổ chức kỳ thi
ACCESS for ELLs 2.0. Các trường sẽ bố trí thời gian để học sinh làm 4
phần của bài kiểm tra trong khung thời gian kiểm tra. Hãy liên hệ với
trường của con quý vị để biết thông tin cụ thể hơn về lịch biểu tham dự kỳ
thi ACCESS for ELLs 2.0 của các em.

Học viên Anh ngữ là những học sinh đủ
điều kiện để nhận hỗ trợ tại trường có sử
dụng Anh ngữ.

Phát triển ngôn ngữ là một quá trình đòi hỏi
thời gian. Học sinh trải qua quá trình này với
tốc độ khác nhau.

Điểm số của bài kiểm tra được sử dụng như thế nào?
Điểm số từ kỳ thi ACCESS for ELLs 2.0 có thể được sử dụng theo nhiều cách. Phụ huynh có thể sử dụng điểm số để
tán dương con cái. Giáo viên sử dụng điểm số để lên kế hoạch hướng dẫn và đánh giá. Học khu sử dụng điểm số để
đánh giá chương trình hỗ trợ ngôn ngữ, theo dõi sự tiến bộ của học sinh trong việc tiếp thu tiếng Anh và quyết định
xem học sinh có đủ điều kiện để hoàn thành chương trình hỗ trợ Anh ngữ hay không. Điểm số cũng được sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trách nhiệm giải trình của tiểu bang và liên bang.

Câu hỏi cần đặt ra

Phụ huynh có thể sử dụng các câu hỏi sau đây để có thêm thông tin về trải nghiệm kiểm tra của con mình:
• Con tôi sẽ tham gia bài kiểm tra bằng cách nào?
• Ai sẽ cung cấp cho con tôi ACCESS for ELLs 2.0?
• Con tôi sẽ làm bài kiểm tra ở đâu?
• Có cán bộ nào trong trường giải thích bài kiểm tra cho con tôi không?
• Có phải tất cả giáo viên của con tôi đều biết cháu sẽ làm bài kiểm tra không?
• Nếu con tôi tham gia Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) thì cháu sẽ được cung cấp chỗ ở nào trong quá trình
tham gia bài kiểm tra?
• Tôi sẽ được chia sẻ điểm số khi nào và bằng cách nào?
Hãy liên hệ với trường của trẻ nếu quý vị có câu hỏi về ACCESS for ELLs 2.0.

