NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

NHÂN VIÊN ELA CỦA CHERRY CREEK

Cô Chung Thúy Ngọc là Nhân Viên Liên Kết
Văn Hóa của Khu Học Chánh Cherry Creek.
Cô sẽ đóng vai trò tích cực để hỗ trợ toàn thể
nhân viên, phụ huynh cũng như học sinh.
Trách nhiệm của cô bao gồm:

Cung cấp cho người học ngôn
ngữ đa dạng những cơ hội
bình đẳng trong học tập.
Cung cấp nội dung cấp lớp.
Giúp các em tiến bộ nhanh
chóng trong việc sử dụng Anh
Ngữ, và gia tăng thành tích
tổng thể của các em qua sự
hợp tác giảng dạy của thầy cô
giáo.



Thông dịch cho các buổi họp của trường
và của khu học chánh



Giúp phụ huynh liên hệ với trường học
và giáo viên của học sinh



Trả lời những câu hỏi liên quan đến các
trường học hoặc hệ thống giáo dục trong
học khu, những yêu cầu trong quá trình
học tập ở nhà hoặc ở trường.



Trao đổi những nhu cầu và quan tâm đối
với trường học



Sắp xếp những cuộc họp giữa giáo viên
và phụ huynh liên quan đến hành vi của
con em, các buổi tham dự lớp học, các
quá trình giáo dục đặc biệt , những câu
hỏi về học tập hoặc những vấn đề khác
Điện thoại văn phòng: 720-554-5659
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ELA là chương trình được thiết kế để hỗ trợ
thêm về học tập và ngôn ngữ cho những học
sinh đang phát triển về Anh Ngữ.
Các chuyên viên ELA (giáo viên) hợp tác với
các giáo viên dạy môn toán, khoa học, xã hội
học và các môn khác để giúp cho học sinh tiếp
cận với nội dung cấp lớp cùng với sự phát
triển Anh ngữ. Chuyên viên ELA thông thạo
Anh Ngữ và được huấn luyện đặc biệt để dạy
các học sinh đang học tiếng Anh.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN DIỆN HỌC SINH CÂN
GIÚP ĐỠ THÊM ANH NGỮ ?

Những học sinh nói ngôn ngữ khác ở nhà sẽ
phải làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (WAPT), để xác định trình độ thông thạo tiếng Anh
của học sinh. Ngoài ra, những phương pháp
khác được sử dung để xác định nếu học sinh nào
cần trợ giúp thêm trong việc học tiếng Anh bao
gồm sự quan sát trong lớp học, các bài kiểm tra
và bài tập ở trường.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ELA ĐÁP ỨNG NHU CẦU
CỦA HỌC SINH HỌC ANH NGỮ?

Văn Phòng Hành Chính ELA
Xuất Sắc và Công Bình

Instructional Support Facility (ISF)
5416 S. Riviera Way,
Centennial, CO 80015
Số điện thoại: 720-554-5035

Mặc dù mức độ hỗ trợ cho mỗi học sinh sẽ dựa
trên nhu cầu cá nhân, chương trình ELA hỗ trợ về
ngôn ngữ đồng thời cũng hỗ trợ với nội dung cấp
lớp. Học sinh học Anh Ngữ tham gia vào các giáo
trình phù hợp với lứa tuổi và đúng tiêu chuẩn của
tiểu bang. Mục tiêu chính của việc giảng dạy ngôn
ngữ qua nội dung lớp học là để cho học sinh học
Anh ngữ dể dàng truy cập giáo trình và tiêu chuẩn
của lớp.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH RA KHỎI
CHƯƠNG TRÌNH ELA?

Học sinh được xem là thông thạo Anh Ngữ
khi em thể hiện trình độ thông thạo tiếng Anh
trong bài trắc nghiệm ngôn ngữ của tiểu bang
và trong nội dung cấp lớp, Sự tiến bộ của học
sinh trong Anh Ngữ và nội dung cấp lớp sẽ
được giám sát trong vòng hai năm để đảm bảo
rằng học sinh đang duy trì trình độ tiếng Anh.
Sau thời kỳ giám sát này, học sinh sẽ được
chính thức ra khỏi chương trình ELA. Học
sinh vẫn có thể nhận lại sự hỗ trợ của ELA,
nếu họ cảm thấy vẫn còn cần sự hỗ trợ về kỹ
năng Anh Ngữ sau khi đã rời khỏi chương
trình ELA.
QUYỀN LỢI CỦA PHỤ HUYNH LÀ GÌ?

Phụ huynh có quyền từ chối tham gia vào
chương trình ELA. Nếu phụ huynh muốn từ
chối sự hỗ trợ của ELA, phụ huynh cần làm thủ
tục từ chối. Đơn từ chối có thể điền lại mỗi năm
học. Phụ huynh có thể hủy bỏ đơn từ chối và
nhận lại sự hỗ trợ của ELA bất cứ lúc nào,

Đang trong tình trạng từ chối giúp đỡ, học
sinh vẫn được xem như là “học sinh học Anh
HỌC SINH HỌC ANH NGỮ CÓ THỂ THAM GIA Ngữ” và quá trình tiến bộ sẽ được giám sát.
VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC KHÔNG?
Theo yêu cầu của luật tiểu bang và liên bang,
Học sinh học Anh Ngữ có thể tham gia vào tất cả Khu Học Chánh Cherry Creek cần phải đánh giá
tất cả các học sinh học Anh Ngữ, bao gồm học
chương trình cung cấp tại trường học hoặc trong
sinh với đơn từ chối hỗ trợ mà dùng bài “trắc
học khu.
nghiệm thông thạo Anh Ngữ” hàng năm tại
trường của họ.

