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Báo cáo Điểm ELPAC Ban đầu của Greenville

DÀNH CHO GIA ĐÌNH CỦA:
GREENVILLE D. NORTH CAROLINA
123 MAIN ST
YOUR CITY, CA 99999-1234

Mã số Học sinh: 9999992015
Ngày Sinh: 02/14/2014
Lớp: 1
Ngày Kiểm tra: 06/14/2021
Trường: California Elementary School
LEA: California Unified
CDS: 99999910000000

Mức Tổng Thành tích 
và Tổng Điểm

Người mới bắt đầu học 
tiếng Anh
Tổng Điểm: 150

Điểm số của con tôi có ý nghĩa gì?
Greenville gần đây đã tham gia ELPAC Ban đầu, đây là 
bài kiểm tra xác định những học sinh cần giúp đỡ trong 
việc học tiếng Anh. Dựa trên các kết quả, Greenville có 
các kỹ năng tiếng Anh mới bắt đầu và cần giúp đỡ trong 
việc sử dụng tiếng Anh ở trường. Greenville sẽ tham gia 
ELPAC Tổng kết vào mùa xuân này, đây là bài kiểm tra 
đo lường sự tiến bộ của học sinh trong việc phát triển các 
kỹ năng tiếng Anh. Nếu quý vị có những thắc mắc về các 
kết quả ELPAC của con quý vị, vui lòng liên hệ trường 
của con quý vị để biết thêm thông tin.

Tại sao chúng tôi áp dụng 
ELPAC Ban đầu?
Xác định những học sinh cần 
giúp đỡ trong việc học tiếng 
Anh là quan trọng để các học 
sinh nhận được sự hỗ trợ mà 
các em cần để học tốt ở 
trường, đồng thời nhận được 
sự hướng dẫn trong tất cả các 
môn học ở trường.

Những Nguồn trợ giúp Phụ 
huynh/Người giám hộ

• Hiểu về báo cáo điểm của con quý vị
• Xem các câu hỏi kiểm tra mẫu
• Tìm những nguồn trợ giúp miễn phí để hỗ trợ việc học 

tập của con quý vị
• Xem một hướng dẫn phụ huynh để hiểu ELPAC

Truy cập trang web Starting Smarter tại 
https://elpac.startingsmarter.org/ để: 

Thông tin chi tiết về điểm của Greenville được cung cấp ở trang 2.
dd9cdc72-9a63-434a-8bb1-d394a097cbd0
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Mức Thành 
tích Tổng thể
Người mới bắt đầu 
học tiếng Anh
Tổng Điểm:
150

= Ngôn ngữ Nói~
Các kỹ năng nghe và nói 
của con quý vị đang bắt 
đầu phát triển.

+ Ngôn ngữ Viết**
Các kỹ năng đọc và viết của 
con quý vị đang bắt đầu 
phát triển.

~ Học sinh được miễn một hoặc nhiều kỹ năng của ELPAC. Các điểm cho tổng hợp đã được tính toán dựa trên (các) kỹ 
năng đã hoàn thành.

** Một nguồn chưa được liệt kê đã thay đổi cấu trúc đã được sử dụng cho một hoặc nhiều kỹ năng. Học sinh đã nhận 
được điểm thấp nhất ở kỹ năng đó.

Những điều các Học sinh Có thể Làm được Ở Mỗi Mức

Mức độ thông thạo tiếng Anh ngay từ đầu (450–600)

Các học sinh ở mức độ này đã phát triển tốt các kỹ năng nói và viết tiếng Anh. 
Các em có thể sử dụng tiếng Anh để học và giao tiếp theo những cách có ý nghĩa. 
Các em thỉnh thoảng có thể cần giúp đỡ trong việc sử dụng tiếng Anh.

Mức độ người học tiếng Anh trung cấp (370–449)

Các học sinh ở mức độ này đã có phát triển đến phát triển vừa phải các kỹ 
năng nói và viết tiếng Anh. Các em đôi khi có thể sử dụng tiếng Anh để học và 
giao tiếp theo những cách có ý nghĩa. Các em có thể cần một số sự giúp đỡ để 
giao tiếp về các chủ đề quen thuộc trong tiếng Anh và cần giúp đỡ nhiều hơn về 
các chủ đề ít quen thuộc hơn.

Con của quý vị 
đã đạt điểm ở 
mức độ này.

Mức độ người mới bắt đầu học tiếng Anh (150–369)

Các học sinh ở mức độ này đang bắt đầu phát triển các kỹ năng nói và viết tiếng 
Anh. Các em có thể sử dụng các từ và cụm từ đã biết để truyền đạt ý nghĩa ở một 
mức cơ bản. Các em có thể cần sự giúp đỡ đáng kể trong việc sử dụng tiếng Anh.

Các kết quả hoàn chỉnh cho các trường, các quận, và tiểu bang có sẵn trên trang web các Kết quả 
Kiểm tra cho các Đánh giá của California tại https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/.

Trang 2 / 2




