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Điểm Tổng Quát của Indianapolis Điểm Tổng Quát của 1525 thuộc Cấp Độ 3.
Học sinh ở cấp độ này có kỹ năng Tiếng Anh 3
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Sẽ không thể báo cáo lịch sử điểm số trong năm
nay. Nếu Indianapolis thực hiện bài kiểm tra một lần
nữa vào năm tới, phần này sẽ thể hiện lịch sử điểm số.
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Điểm Kỹ Năng Ngôn Ngữ Bằng Lời là sự kết hợp thành tích Nghe và
Nói của Indianapolis như được thể hiện dưới đây.
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Một chút/
Vừa phải

Điểm Kỹ Năng Ngôn Ngữ Viết là sự kết hợp thành tích Đọc và
Viết của Indianapolis, như được thể hiện dưới đây.
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Để biết thêm thông tin về đánh giá này, hãy truy cập trang web điểm đánh giá tại https://elpac.startingsmarter.org/ Nếu quý vị có thắc mắc về kết quả ELPAC của
con quý vị, vui lòng liên hệ với trường học của quý vị để biết thêm thông tin.
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Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ về Báo Cáo Điểm Số Đánh Giá
Khả Năng Thành Thạo Anh Ngữ Tiểu Bang California (ELPAC) của Indianapolis
MÃ SỐ HỌC SINH: 9999988003

NGÀY SINH:

LỚP: 5

NGÀY KIỂM TRA:

08/05/2009
March 06, 2019

DÀNH CHO PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA:
INDIANAPOLIS INDIANA
1234 MAIN STREET UNIT 1234
YOUR CITY, CA 12345

Báo cáo này cho biết kết quả của
Indianapolis trong bài thi Đánh Giá Khả
Năng Thành Thạo Anh Ngữ Tiểu Bang
California (ELPAC), bài kiểm tra ở cấp độ
tiểu bang về mức độ thành thạo Tiếng Anh.
ELPAC cung cấp thông tin về tiến bộ hàng
năm của con quý vị trong khả năng thành
thạo Tiếng Anh.
Dưới đây là các thông tin giúp quý vị hiểu
về ELPAC, cũng như các ý tưởng để hỗ trợ
con quý vị tiếp tục phát triển Anh Ngữ.

TRU'ONG:

California Elementary School

LEA:

California Unified

CDS:

99999919999991

ELPAC la gi?
Bài thi Đánh Giá Khả Năng Thành Thạo Anh Ngữ Dành Cho Tiểu Bang California (ELPAC) Tổng Hợp đo lường sự tiến bộ của học sinh trong việc đáp ứng các
Tiêu Chuẩn Phát Triển Anh Ngữ của Tiểu Bang California (Tiêu Chuẩn ELD), trong đó mô tả các kỹ năng Tiếng Anh mà học sinh cần có để thành công ở trường.
Bài thi ELPAC Tổng Hợp:
• Được thực hiện vào mỗi mùa xuân dành cho những học sinh được xác định là học sinh học Anh Ngữ
• Bao gồm các câu hỏi về Nghe, Nói, Đọc và Viết

Kết quả ELPAC của con quý vị:
• Là một thước đo khả năng thành thạo Tiếng Anh cần được xem xét cùng với các thông tin có sẵn khác như bài kiểm tra ở lớp, bài tập và điểm số
• Có thể được sử dụng để giúp trao đổi với giáo viên về sự tiến bộ trong phát triển Anh Ngữ của con quý vị
• Có thể được sử dụng để xác định xem liệu một học sinh đã sẵn sàng để được phân loại lại là Học Sinh Thành Thạo Tiếng Anh (RFEP) hay chưa
Các Cấp độ ELPAC
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Những Điều Học Sinh Thường Có Thể Làm Được Ở Mỗi Cấp Độ
Học sinh ở cấp độ này đã phát triển tốt các kỹ năng Tiếng Anh.

•
•

Các em thường xuyên sử dụng Tiếng Anh để học những điều mới ở trường và tương tác trong xã hội.
Đôi khi các em có thể cần giúp đỡ trong việc sử dụng Tiếng Anh.

•
•

Các em đôi khi có thể dùng tiếng Anh để học những điều mới ở trường và tương tác trong xã hội.
Các em cần giúp đỡ sử dụng Tiếng Anh giao tiếp về các chủ đề ít gặp ở trường và tình huống xã hội ít quen thuộc.

Học sinh ở cấp độ này có sự phát triển trung bình trong các kỹ năng Tiếng Anh.

Học sinh ở cấp độ này phát triển một chút ít về kỹ năng Tiếng Anh.

•
•

Các em thường xuyên cần giúp đỡ trong sử dụng Tiếng Anh để học những điều mới ở trường và tương tác trong xã hội.
Các em thường có thể dùng Tiếng Anh để giao tiếp đơn giản.

Học sinh ở cấp độ này ở giai đoạn sơ khởi của các kỹ năng Tiếng Anh.

•
•

Các em thường cần giúp đỡ đáng kể trong sử dụng Tiếng Anh để học các điều mới ở trường và tương tác xã hội.
Các em có thể biết một vài từ và cụm từ Tiếng Anh.

Bốn cấp độ ELPAC được đưa ra trong bảng trên mô tả những điều mà học sinh ở mỗi cấp độ thành tích của ELPAC thường có thể làm bằng Tiếng Anh.
Bảng dưới đây cho thấy bốn cấp độ ELPAC này liên quan đến ba mức thành thạo được mô tả trong Tiêu Chuẩn ELD như thế nào.
Các Cấp độ ELPAC
Mức Thành Thạo trong Tiêu Chuẩn ELD

Mức 1
Sơ khởi – đòi hỏi
được hỗ trợ về ngôn ngữ ở
mức đáng kể

Mức 2

Mức 3

Đang mở rộng – đòi hỏi
được hỗ trợ về ngôn ngữ ở mức vừa phải

Mức 4
Kết nối – đòi hỏi
được hỗ trợ về ngôn ngữ ở mức thấp

Làm thế nào để tôi giúp con tôi?
• Đọc cho con của quý vị, hoặc để con quý vị đọc cho quý vị nghe một cách thường xuyên.
• Sử dụng các bức tranh và yêu cầu con quý vị nói cho quý vị biết những gì cháu thấy trong bức tranh hoặc những gì đang xảy ra trong bức tranh.
• Cho con quý vị cơ hội sử dụng ngôn ngữ bên ngoài trường học.
• Trao đổi với giáo viên của con quý vị về các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết của con quý vị để giúp hỗ trợ sự tiến bộ của con.

