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Câu h i: Học viên tiếng Anh là gì? 

Trả lời: Một học viên tiếng Anh, cũng được gọi là mô t “EL,” là một học sinh được coi 
là không thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, và những 
người cần các dịch vụ học bổ sung để thành công lớp học tiếng Anh. Bạn không cần 
phải là một người di dân mơ  i có con là EL. 
 

Câu h i: Làm thế nào tôi biết được nếu con tôi là một EL? 
Trả lời: Theo luật, khu học chánh   (school district) của bạn phải gửi cho bạn một lá 
thư trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu năm học n  u  c n của ba  n     m   t EL. Bức thư 
này sẽ cho bạn biết lý do tại sao con của bạn là một EL, con của bạn sử dụng tiếng Anh 
như thế nào, và sẽ giải thích làm thế nào nhà trường sẽ giúp con bạn học tiếng Anh. 
Nếu 15% các sinh viên hoặc nhiều hơn trong trường của con ba  n nói cùng một ngôn 
ngữ như bạn ở nhà, th   bạn có quyền nhận được tất cả các thư tư  bằng cả tiếng Anh và 
ngôn ngữ mà bạn nói ở nhà. 
 

Câu h i: Tôi không nhận được bất cứ lá thư nào. Làm thế nào tôi biết 
được nếu con tôi là một EL? 
Trả lời: Nếu con của bạn có thi CELDT (California English Language Development 
Test) mỗi năm, th   con của bạn là một EL. CELDT là một b  i thi ngôn ngữ kiểm tra 
trình độ tiếng Anh cho mỗi năm, thường là khoảng tháng Mười hay tháng Sáu. 
 

Câu h i: Tại sao dịch vụ EL quan trọng? 
Trả lời: Dịch vụ EL rất quan trọng để dạy tiếng Anh cho con của bạn, d  đó, c n của 
bạn có thể học tâ p tốt ở trường.  Nó rất khó cho con bạn để học tâ p tốt ở trường,  nếu 
con bạn không hiểu những gì giáo viên nói và không thể đọc các sách giáo khoa. Nói 
tiếng Anh với bạn bè rất khác biệt so vơ  i sự hiểu biết tiếng Anh để học tâ  p tốt trong 
các môn ho c khó khăn như toán, khoa học, lịch sử, và ngôn ngữ. Dịch vụ EL có thể 
giúp con của bạn.  

 
Câu h i: Con tôi sẽ nhận được dịch vụ EL bao lâu? 

Trả lời: Con của bạn sẽ nhận được dịch vụ EL ch  đến khi nhà trường nói với bạn 
rằng con bạn không còn là một EL nữa. Con bạn sẽ không còn là một EL nữa nếu con 
bạn đậu CELDT (   i thi ngôn ngữ kiểm tr  trình độ tiếng Anh) học tập tốt các bài 
kiểm tra như các học sinh khác trong cùng một lớp, giá  viên đồng ý con bạn không 
cần các dịch vụ đặc biệt nữa, và bạn cũng đồng ý rằng con của bạn không còn cần các 
dịch vụ đặc biệt nữa. 



 

Câu h i: Làm thế nào tôi sẽ biết nếu con tôi không còn là một học viên    
tiếng Anh? 
Trả lời: Khi nhà trường quyết định sẽ đưa con bạn ra khỏi chương trình EL, họ phải 
nói chuyện với bạn trước. Quá trình xác định xem con của bạn không còn cần các 
chương trình EL được gọi  à "r c  ssific ti n" (“phân   ại lại”). Nhà trường sẽ gửi cho 
bạn một lá thư báo rằng con bạn không còn là một EL. 
 

Câu h i: Quyền lợi của con tôi, một người học tiếng Anh là gì? 
Trả lời: Là một EL, con bạn có quyền được nhận các dịch vụ đặc biệt để giúp con bạn 
học tiếng Anh và học tập trong các lớp học quan trọng, như khoa học, nghệ thuật, toán 
học, lịch sử và ngôn ngữ. Sẽ không đủ cho con của bạn ở trong một lớp học thường 
xuyên giảng dạy do một giáo viên có giấy phép dạy EL, con của bạn được hưởng các 
dịch vụ EL.  Dịch vụ này bao gồm: 
 

 Structured English Immersion (SEI): Một lớp học đặc biệt dành riêng cho 
những học sinh không nói tiếng Anh thông thạo. 

 
 English Language Development (ELD): Một lớp học tiếng Anh dành cho như ng 

ho c sinh EL. 
 

 Specially Designed Academic Instruction in English (SDAIE): Một lớp học, 
chẳng hạn như lịch sử hay khoa học, nơi giáo viên sử dụng các kỹ thuật đặc 
biệt để bả  đảm rằng các học sinh có thể hiểu được các    i h  c. 

 
 

Kiểm tra thẻ báo cáo (report card) của con bạn. Nếu con của bạn là một EL, n   có bất 
cứ  lớp học nào ghi tên “SEI,” “ELD” h ă c “SDAIE”?  Thông thường, nếu con bạn nhận 
các dịch vụ ngôn ngữ EL giảng dạy theo yêu cầu của luật, con bạn sẽ có các lớp học với 
một hoặc cả hai của các tên này. Xem thẻ báo cáo mẫu dưới đây. 
 
Mẫu thẻ báo cáo (report card) 

Period Course ID Course Title Teacher 
1 00000 Eng 101 Period 1 Teacher 
2 00000 ELD Period 2 Teacher 
3 00000 Biology SDAIE Period 3 Teacher 
4 00000 P.E. Period 4 Teacher 
5 00000 Algebra Period 5 Teacher 
6 00000 U.S. History SDAIE Period 6 Teacher 
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