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Kính Gửi Quý Phụ Huynh:
Là một học sinh trong chương trình “Tiếng Anh Cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác” (ESOL) của khu học chánh
chúng tôi, con của quý vị được hỗ trợ ngôn ngữ rất hiệu quả từ giáo viên ESOL. Là một Người Học Tiếng
Anh, con của quý vị cũng có điều kiện hưởng thêm sự hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp nhằm giúp cải thiện kỹ
năng tiếng Anh của em. Khi con của quý vị rời khỏi chương trình ESOL, chúng tôi cũng sẽ chấm dứt các dịch
vụ ngôn ngữ bổ sung dành cho em.
Kỹ năng tiếng Anh của con quý vị đã được kiểm tra gần đây nhất trong kỳ thi WIDA Screener 1-12/WIDA
Kindergarten Screener; hoặc ACCESS for ELLs 2.0/Alternate ACCESS, và đã nhận được tổng số điểm thấp
hơn 5.0, con em quý vị đủ điều kiện để tham gia chương trình ESOL.
Chúng tôi cung cấp những hỗ trợ bổ sung dưới đây để giúp cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh
của con em quý vị cũng như hỗ trợ nhu cầu học tập của các em. Đối với học sinh cấp III được cung cấp các
hỗ trợ bổ sung này, tỷ lệ tốt nghiệp là 63% (2020). Vui lòng lưu ý rằng, nếu con em quý vị bị khuyết tật, các
dịch vụ chương trình ngôn ngữ được triển khai với sự đóng góp của nhân viên giáo dục đặc biệt và họ sẽ hỗ
trợ các em bằng Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP).
Thêm vào trong những chương trình căn bản, chương trình ESOL theo yêu cầu của tiểu bang, trường công
quận Clayton County Public Schools đang cung cấp cho con em quý vị những điều sau thông qua sử dụng
ngân sách liên bang Title I:
o Title I Tài Liệu Giảng Dạy Học Tập Mở Rộng Cho Els Ở Lớp K-2
Để hỗ trợ sự tiến bộ của ngôn ngữ tiếng Anh và các kỹ năng nội dung chính,được phản ảnh trong
Tiêu Chuẩn Xuất Sắc của Georgia, con quý vị sẽ nhận được các nguồn giảng dạy để hỗ trợ học
tập tại nhà.
Chương trình này sẽ nâng cao hỗ trợ cung cấp cho học sinh từ giáo viên ESOL của con em quý vị và sẽ cho
con em quý vị cơ hội thực tập ngôn ngữ và học tập để đạt được thành tích căn bản. Quý vị sẽ được thông báo
khi có tài liệu.
Quý vị có quyền từ chối hỗ trợ bổ sung cho con em quý vị. Nếu quý vị muốn từ chối tham gia cho con em
của quý vị, hãy hỏi về các hỗ trợ khác được cung cấp, hoặc tìm hiểu về các buổi họp phụ huynh, xin vui lòng
liên lạc giáo viên ESOL của con em quý vị hoặc Văn Phòng Chương Trình Liên Bang.
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