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Ghi Nhận
Kế Hoạch Tổng Thể cho Người Học Tiếng Anh của Học Khu Evergreen được xây dựng nhờ các nỗ lực và
sự hợp tác tận tâm giữa các giáo viên, quản trị viên, nhân viên hỗ trợ và phụ huynh trong học khu. Chúng
tôi đánh giá rất cao sự hướng dẫn và hỗ trợ của họ, chúng tôi cảm ơn họ đã dành thời gian xem xét và
đưa ra ý kiến đóng góp cho kế hoạch này. Chúng tôi biết ơn Kathy Gomez vì sự hỗ trợ của bà và nhân
viên văn thư của Khoa Tiếng Anh. Chúng tôi đánh giá rất cao các tư vấn chuyên môn của Norm Gold và
Karen Kendall cho tài liệu này và sự khích lệ của họ trong suốt toàn bộ quá trình.
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Giới Thiệu
Kế Hoạch Tổng Thể cho Người Học Tiếng Anh của Học Khu Evergreen là kết quả của sự hợp tác và cam
kết đáp ứng và vượt xa các nhu cầu của các học sinh là Người Học Tiếng Anh (ELL) của chúng tôi. Kế
hoạch này hoạt động để đảm bảo rằng các học sinh của chúng tôi nhận được một nền giáo dục kiểu mẫu.
Việc thực hiện đúng kế hoạch này sẽ giúp ELL có một nền tảng giáo dục vững chắc.
Mục Tiêu Đánh Giá
1. Công Tác Thực Hiện: Sử dụng các tài liệu được thông qua, bao gồm các Tiêu Chuẩn Phát Triển Anh
Ngữ California (CA ELD) và Khung Các Môn Rèn Luyện Anh Ngữ (ELA)/ELD, để triển khai chương trình
ELD được chỉ định và lồng ghép nhất quán.
2. Năng Lực Tiếng Anh: Những Người Học Tiếng Anh (EL) sẽ có sự tiến bộ vững chắc trong quá trình
phát triển năng lực tiếng Anh trong học tập.
3. Tiến Độ Trong Học Tập: Kiểm tra dữ liệu đánh giá phản ánh thành tích của những ELL, và cung cấp
một cấu trúc cho phép học sinh phát triển vững chắc.
4. Phát Triển Chuyên Môn: Kế hoạch phát triển chuyên môn của học khu bao gồm công tác đào tạo liên
tục mang tính phản hồi, nghiên cứu và dựa trên thực hành cho tất cả nhân viên làm việc với những EL.
5. Sự Tham Gia của Phụ Huynh: Các phụ huynh của EL và các phụ huynh Được Tái Phân Loại Là Thông
Thạo Tiếng Anh Lưu Loát (RFEP) sẽ được trao cơ hội tham gia vào hoạt động giáo dục cho con họ.
6. Đánh Giá: Dữ liệu đánh giá EL xác định sự tiến bộ của học sinh về năng lực ngôn ngữ sẽ được cung
cấp cho tất cả các bên liên quan và được sử dụng để đưa ra hướng dẫn.
7. Năng Lực Văn Hóa: Tất cả học sinh và nhân viên sẽ có cơ hội phát triển năng lực văn hóa.
8. Giám Sát Chương Trình: Học khu và địa điểm trường sẽ định kỳ giám sát và báo cáo tiến độ của các
mục tiêu từ 1 đến 7 trong chương trình của chúng tôi.

Thông Điệp Của Tổng Giám Đốc
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Tuyên Bố Về Sứ Mệnh (cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2017)
Học Khu Tiểu Học Evergreen cung cấp cho tất cả học sinh một nền giáo dục chất lượng cao trong một môi
trường an toàn và mang tính trau dồi, nơi các học sinh thể hiện tinh thần tôn trọng, trách nhiệm, hiểu biết
về thế giới và cam kết đạt được thành tích học tập xuất sắc và trở thành công dân ưu tú.
Tuyên Bố Về Tầm Nhìn
Học Khu Tiểu Học Evergreen, với sự chung tay của cộng đồng, sẽ là nơi mà các giáo viên, nhân viên và học
sinh có thể trở thành các đối tác trong việc phát triển tiềm năng độc nhất của mỗi học sinh.
Thông Điệp
Học Khu Evergreen thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giáo dục tất cả học sinh ở các mức độ cao. Chúng
tôi may mắn có được các giáo viên, quản trị viên và nhân viên hỗ trợ rất tận tâm với chuyên môn cao.
Cùng với phụ huynh, chúng tôi cung cấp cho tất cả học sinh của mình một nền giáo dục tuyệt vời. Kế
Hoạch Tổng Thể cho Người Học Tiếng Anh này nêu chi tiết cách chúng tôi sẽ thực hiện điều đó. Với
khoảng 33% số lượng học sinh của chúng tôi là Người Học Tiếng Anh, điều quan trọng là chúng tôi phải
trình bày rõ cách chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của các em. Kế Hoạch Tổng Thể này sẽ giúp làm được
điều đó. Đây là một hướng dẫn để hỗ trợ tất cả các trường trong việc cung cấp cho mỗi Người Học Tiếng
Anh một chương trình giảng dạy bao gồm phát triển tiếng Anh hàng ngày, tiếp cận chương trình giảng
dạy cốt lõi và thúc đẩy năng lực đa văn hóa. Kế Hoạch Tổng Thể này là kết quả của nỗ lực phối hợp giữa
tất cả các bên liên quan nhằm phục vụ hiệu quả cho những Người Học Tiếng Anh của chúng tôi. Rất cám
ơn các giáo viên, quản trị viên, nhân viên hỗ trợ và phụ huynh đã tận tâm và hợp tác trong việc truyền
cảm hứng cho các học sinh của chúng tôi hướng tới đạt được sự xuất sắc trong học tập.
Trân trọng,
Kathy Gomez
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Chương Một
Xác Định, Đánh Giá và Sắp Xếp Chương Trình Ban Đầu
Bước 1: Quy Trình Đăng ký Bao Gồm Việc Hoàn Thành Khảo Sát Ngôn Ngữ Ở Nhà (HLS)
Phụ huynh đến địa điểm trường để đăng ký đi học. Tại trường, phụ huynh hoàn thành Khảo Sát Ngôn
Ngữ Ở Nhà theo yêu cầu của luật tiểu bang. Phụ huynh được cung cấp Khảo Sát Ngôn Ngữ Ở Nhà bằng
ngôn ngữ chính của họ. Khảo sát này được hoàn thành khi phụ huynh lần đầu ghi danh cho con trong
học khu. HLS ban đầu sẽ thay thế tất cả các HLS khác.
Khi bất kỳ câu hỏi nào trong ba câu hỏi đầu tiên có câu trả lời là ngôn ngữ khác tiếng Anh thì ngôn ngữ
đó được xác định là ngôn ngữ chính và việc thực hiện Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh California (ELPAC)
là bắt buộc. Phụ huynh được cung cấp một bản sao tập sách về ELPAC (bằng ngôn ngữ chính của họ) giải
thích rằng con họ sẽ phải thực hiện ELPAC. Đánh giá ban đầu được đưa ra trong vòng 30 ngày theo lịch
kể từ ngày học sinh ghi danh. Học sinh được kiểm tra hàng năm cho đến khi các em được tái phân loại
là Thông Thạo Tiếng Anh.
Thông Thạo Tiếng Anh Lưu Loát: Học sinh được đưa vào chương trình học bình thường
Thông Thạo Tiếng Anh Hạn Chế: Học sinh được nhận hỗ trợ ELD

Bước 2: Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh California
Tổng Quan về ELPAC
ELPAC là gì?
ELPAC là một bài kiểm tra bắt buộc của tiểu bang mà các học khu bắt buộc phải cho các học sinh có ngôn
ngữ ở nhà không phải là tiếng Anh làm. Phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành xác định
ngôn ngữ ở nhà của mình trong phần Khảo Sát Ngôn Ngữ trong Quy Trình Ghi Danh Học Sinh. Nếu bất
kỳ câu hỏi nào trong ba câu hỏi đầu tiên có câu trả lời là ngôn ngữ khác tiếng Anh thì phải làm bài kiểm
tra ELPAC. Mục đích của ELPAC là nhằm xác định các học sinh là Người Học Tiếng Anh từ Mẫu Giáo đến
lớp 12 để theo dõi sự tiến bộ của các em trong việc học tiếng Anh và ghi lại năng lực tiếng Anh của các
em.

Ai phải thực hiện ELPAC?
Tất cả học sinh có ngôn ngữ ở nhà không phải là tiếng Anh sẽ phải làm bài kiểm tra trong vòng 30 ngày
theo lịch sau khi ghi danh vào trường công lập ở California. Người Học Tiếng Anh phải thực hiện ELPAC
mỗi năm một lần cho đến khi đạt điểm thông thạo tiếng Anh.

Ngôn ngữ ở nhà được xác định ở đâu?
Phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành xác định ngôn ngữ chính của mình trong phần
Khảo Sát Ngôn Ngữ trong Đơn Đăng Ký Ghi Danh Học Sinh. Nếu bất kỳ câu hỏi nào trong ba câu hỏi sau
có câu trả lời là ngôn ngữ khác tiếng Anh thì phải làm bài kiểm tra ELPAC.
1. Con quý vị học nói ngôn ngữ nào đầu tiên?
2. Con quý vị sử dụng ngôn ngữ nào thường xuyên nhất ở nhà?
3. Quý vị thường nói với con bằng ngôn ngữ nào nhất?
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ELPAC bao gồm những gì?
ELPAC bao gồm các kỹ năng nghe và nói cho học sinh Mẫu Giáo và lớp 1. Bài kiểm tra cho học sinh từ lớp
2 đến lớp 12 bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
Ai là người cho làm ELPAC?
Giám Khảo của trường sẽ liên hệ với phụ huynh/học sinh và sắp xếp để cho làm bài kiểm tra.
Kết quả ELPAC được chấm điểm như thế nào?
Bản Mô Tả Mức Thành Tích ELPAC Chung

Mức 4 Người học tiếng Anh ở mức này đã phát triển tốt các kỹ năng giao tiếp (nghe và nói) và viết (đọc
và viết). Họ có thể dùng tiếng Anh để học và giao tiếp theo những cách có ý nghĩa, phù hợp với các nhiệm
vụ, mục đích và đối tượng khác nhau trong các bối cảnh xã hội và học tập đa dạng. Đôi khi họ có thể cần
hỗ trợ ngôn ngữ để hòa nhập vào các bối cảnh xã hội và học tập quen thuộc; họ có thể cần được hỗ trợ
đôi chút khi trao đổi về các nhiệm vụ và chủ đề ít quen thuộc hơn. Mức thành tích kiểm tra này tương
ứng với khoảng trên của mức độ thông thạo “Bắc Cầu” như được mô tả trong các Tiêu Chuẩn Phát Triển
Anh Ngữ California năm 2012, Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12 (Tiêu Chuẩn CA ELD).

Mức 3 Người học tiếng Anh ở mức này đã phát triển vừa phải các kỹ năng giao tiếp (nghe và nói) và
viết (đọc và viết). Đôi khi họ có thể dùng tiếng Anh để học và giao tiếp theo những cách có ý nghĩa trong
một loạt các chủ đề và lĩnh vực nội dung. Họ cần sự hỗ trợ ngôn ngữ ở mức thấp đến tối thiểu để hòa
nhập vào các bối cảnh xã hội và học tập quen thuộc; họ cần sự hỗ trợ ở mức vừa phải khi trao đổi về các
nhiệm vụ và chủ đề ít quen thuộc hơn. Mức thành tích kiểm tra này tương ứng với khoảng trên của mức
độ thông thạo “Mở Rộng” đến khoảng dưới của mức độ thông thạo “Bắc Cầu”, như được mô tả trong các
Tiêu Chuẩn CA ELD.

Mức 2: Người học tiếng Anh ở mức này đã phần nào phát triển các kỹ năng giao tiếp (nghe và nói) và
viết (đọc và viết). Họ có thể dùng Tiếng Anh để đáp ứng các nhu cầu giao tiếp tức thời nhưng thường
không thể dùng tiếng Anh để học và trao đổi về các chủ đề và lĩnh vực nội dung. Họ cần sự hỗ trợ ngôn
ngữ ở mức vừa phải đến thấp để hòa nhập vào các bối cảnh xã hội và học tập quen thuộc; họ cần sự hỗ
trợ ở mức đáng kể đến vừa phải để trao đổi về các nhiệm vụ và chủ đề ít quen thuộc hơn. Mức thành tích
kiểm tra này tương ứng với khoảng thấp đến trung bình của mức độ thông thạo “Mở Rộng” như được
mô tả trong các Tiêu Chuẩn CA ELD.

Mức 1 Người học tiếng Anh ở mức này đã phát triển tối thiểu các kỹ năng giao tiếp (nghe và nói) và
viết (đọc và viết). Họ có xu hướng dựa vào các từ và cụm từ đã học để truyền đạt ý nghĩa ở mức cơ bản.
Họ cần sự hỗ trợ ngôn ngữ ở mức đáng kể đến vừa phải để giao tiếp trong các bối cảnh xã hội và học
tập quen thuộc; họ cần sự hỗ trợ ngôn ngữ ở mức đáng kể để trao đổi về các nhiệm vụ và chủ đề ít quen
thuộc hơn. Mức thành tích kiểm tra này tương ứng với mức độ thông thạo “Nảy Sinh” như được mô tả
trong các Tiêu Chuẩn CA ELD.
Báo cáo cho mỗi học sinh cung cấp:
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* Mức độ thông thạo cho từng phần của bài kiểm tra
* Mức độ năng lực tiếng Anh tổng thể

Kết quả ELPAC sẽ được sử dụng như thế nào?
Kết quả kiểm tra ban đầu cho các học sinh mới ghi danh được sử dụng để giúp xác định những Người
Học Tiếng Anh cần phát triển các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh. Kết quả ELPAC hàng năm
được sử dụng để đánh giá sự tiến bộ về năng lực tiếng Anh của học sinh.

Bước 3: Đánh Giá Ngôn Ngữ Chính
Đánh giá ngôn ngữ chính sẽ được thực hiện bởi nhân viên thông thạo ngôn ngữ chính của học sinh. Công
tác kiểm tra sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày sau khi ghi danh. Công tác kiểm tra được thực hiện bởi nhân
viên tại địa điểm trường bất cứ khi nào có thể. Nếu không có người tại địa điểm trường, Khoa Giảng Dạy
sẽ sắp xếp với (các) học sinh và giám khảo kiểm tra ngôn ngữ chính phù hợp để thực hiện đánh giá ngôn
ngữ chính. Nếu có một nhóm học sinh mới (10 học sinh trở lên) nói một ngôn ngữ cụ thể, ví dụ như tiếng
Tagalog, thì Khoa Giảng Dạy sẽ tìm một người để cho làm bài kiểm tra. Xin lưu ý: bài kiểm tra này được
cho làm một lần! Nếu một học sinh đến từ một học khu khác thì ngôn ngữ chính của học sinh đó sẽ theo
như trong hồ sơ tích lũy trên DSP 12 và được trả về Khoa Giảng Dạy để thêm vào PowerSchool. Ngày
cho làm bài kiểm tra cũng sẽ có trong hồ sơ.
Các học sinh lớp Mẫu Giáo đến lớp 2 chỉ được kiểm tra ngôn ngữ chính theo hình thức kiểm tra nói.
Các học sinh lớp 3 đến lớp 8 được kiểm tra ngôn ngữ chính theo hình thức kiểm tra nói, đọc và viết.

Đánh Giá:
Tiếng Tây Ban Nha: Mẫu Giáo – lớp 1: Tiếng Tây Ban Nha trước khi áp dụng Thang Đánh Giá Ngôn Ngữ
(LAS)
Lớp 2 – lớp 5: LAS I
Lớp 3 – lớp 8: LAS II
Tiếng Việt: Mẫu Giáo – lớp 1: VAOLP K
Lớp 2 – lớp 5: VAOLP 1
Lớp 3 – lớp 8: VAOLP 2
L1 Khác: Khảo Sát Ngôn Ngữ Chủ Yếu tại Elk Grove (ví dụ: tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng
Punjab, tiếng Hindi, Tiếng Tagalog, v.v.)
Đọc L1: Học khu đã thông qua đánh giá đọc không chính thức
Viết L1 : Học khu đã thông qua mẫu viết

Bước 4: Thông Báo Kết Quả Cho Phụ Huynh và Xếp Lớp
Sau khi hoàn tất kiểm tra ban đầu, phụ huynh sẽ được thông báo về “điểm số sơ bộ” và xếp lớp để đánh
giá ban đầu. Phụ huynh sẽ được thông báo về các đánh giá hàng năm sau khi điểm số chính thức được
trả về. Kết quả Khảo Sát Ngôn Ngữ Ở Nhà và các đánh giá ngôn ngữ (và trong trường hợp học sinh chuyển
trường thì các kết quả đánh giá bảng điểm và xếp lớp trong chương trình trước được ghi trong mẫu đăng
ký) sẽ được sử dụng để xác định các tùy chọn xếp lớp cho học sinh trong chương trình.
Bước 5: Xếp Lớp trong Chương Trình ELD
Các Tùy Chọn Giảng Dạy cho ELL:
SEI: Đưa Vào Tiếng Anh Có Cấu Trúc
Tiếng Anh Chính Khóa
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Giảng Dạy Đảm Bảo (SI)/Giảng Dạy bằng tiếng Anh Được Thiết Kế Đặc Biệt (SDAIE)
Giảng Dạy ELD Lồng Ghép và Được Chỉ Định

Nảy Sinh (1 và 2)
Học sinh không thông thạo tiếng Anh
Chương trình bao gồm ELD lồng ghép- bao gồm SDAIE- và được chỉ định cùng với hỗ trợ L1 giới hạn nếu
học sinh thông thạo ngôn ngữ chính của mình.

Mở Rộng (3)
Học Sinh Thông Thạo Tiếng Anh Ở Mức Hạn Chế
Chương trình bao gồm ELD lồng ghép- bao gồm SDAIE- và được chỉ định cùng với hỗ trợ L1 giới hạn nếu
cần thiết.
Bắc Cầu (4)
Học Sinh Thông Thạo Tiếng Anh Ở Mức Hạn Chế Nâng Cao
Chương trình bao gồm ELD lồng ghép- bao gồm SDAIE- và được chỉ định.

Tái Phân Loại
Học sinh EL được tái phân loại là Thông Thạo Tiếng Anh Lưu Loát (FEP) khi đáp ứng được các tiêu chí
của học khu. Học sinh rời khỏi Chương Trình ELD và được giám sát trong hai năm kể từ ngày học sinh
được tái phân loại.
Học Sinh Chuyển Trường
Khi một học sinh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh thì Chuyên Gia Đánh Giá ELD sẽ yêu cầu
xem lịch sử ELPAC và EL từ học khu trước.

Đào Tạo cho Nhân Viên và Ban Quản Lý về Xác Định, Sắp Xếp Ban Đầu & Quyền của Phụ Huynh
Khoa Giảng Dạy sẽ tiến hành đào tạo liên tục cho các quản trị viên và nhân viên về các thủ tục liên quan
đến xác định, sắp xếp ban đầu & quyền của phụ huynh. Các thuật ngữ này được đề cập trong Ủy Ban Cố
Vấn Cho Người Học Tiếng Anh (ELAC), và Ủy Ban Cố Vấn Về Anh Ngữ của Học Khu (DELAC) và hoạt động
đào tạo cho các giáo viên, trợ lý giảng dạy và quản trị viên. Để đảm bảo tính nhất quán, hoạt động đào
tạo nhấn mạnh tính nhạy cảm với phụ huynh, bao gồm cách làm cho phụ huynh cảm thấy được chào đón
và đảm bảo rằng họ thực sự nắm được thông tin. Họ phải có cơ hội đóng vai trò tích cực trong quá trình
quyết định chương trình phù hợp cho con mình.
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Chương Hai
Chương Trình Giảng Dạy
Các Tiêu Chuẩn ELD và Mục Tiêu Chương Trình ELD
Học Khu Evergreen sử dụng các tiêu chuẩn CA ELD được cập nhật phù hợp với các tiêu chuẩn Cốt Lõi
Chung quốc gia. Các tiêu chuẩn này được sử dụng để đo lường sự tiến bộ trong học tập của những Người
Học Tiếng Anh (ELL) của Evergreen và triển khai các chiến lược giảng dạy dựa trên nghiên cứu để giúp
học sinh đạt được mức độ tiềm năng học tập, thành tích và thành công cao nhất.

Các mục tiêu của chương trình Phát Triển Anh Ngữ (ELD) của Học Khu Evergreen là giúp những Người
Học Tiếng Anh (ELL) được hưởng lợi từ chương trình giảng dạy đầy đủ của học khu và đảm bảo khả năng
tiếp cận các Kỹ Năng Thế Kỷ 21. Về điểm này, điều quan trọng là phải học tiếng Anh một cách nhanh
chóng và kỹ lưỡng. Ngôn ngữ chính của học sinh sẽ được sử dụng bất cứ khi nào có thể theo cách thức
mang tính giảng dạy và hỗ trợ giáo dục nhằm duy trì thành tích học tập trong khi học sinh học tiếng Anh.
Thông qua một Chương Trình ELD cân bằng, học sinh được dạy một cách phù hợp trong một môi trường
tự nhiên và có ý nghĩa bao hàm nhiều khía cạnh trong thế giới của con quý vị. Chương trình này cũng hỗ
trợ sự phát triển ngôn ngữ chính cho trẻ, điều quyết định trước sự thành công trong việc học tiếng Anh.

Để phát triển nền tảng ngôn ngữ dồi dào và phong phú bằng tiếng Anh và ngôn ngữ chính đồng thời phát
triển năng lực tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể, những ELL sẽ được học một chương trình
giảng dạy dựa trên các tiêu chuẩn Cốt Lõi Chung và sẽ được cung cấp các tùy chọn chương trình sau:
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Bức Tranh Toàn Cảnh (Các Tùy Chọn Chương Trình)
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Các Tùy Chọn Chương Trình Giảng Dạy
Học Khu Evergreen cung cấp ba tùy chọn giảng dạy cho ELL: Kết Hợp Tiếng Anh Có Cấu Trúc (SEI), giảng
dạy đảm bảo, bao gồm SDAIE và tiếng Anh chính khóa, Giảng Dạy ELD lồng ghép và được chỉ định. Học
Khu Evergreen hiện đang cung cấp các dịch vụ giảng dạy cơ bản sau cho các học sinh được xác định là
Người Học Tiếng Anh:

Kết Hợp Tiếng Anh Có Cấu Trúc hoặc Giảng Dạy Đảm Bảo (SEI): Học sinh EL từ Mẫu Giáo đến lớp 8
đã được đánh giá theo ELPAC và được xác định là ở mức “thấp hơn mức độ thông thạo tiếng Anh hợp lý”
(ELPAC mức 1 - 3) sẽ nhận ELD Được Chỉ Định hàng ngày trong ELD và được tiếp cận các môn học nội
dung cốt lõi thông qua hướng dẫn của SDAIE trên lớp học chính khóa thông thường.

1. Mục tiêu ngôn ngữ và nội dung được xác định rõ ràng:
Các mục tiêu trong giáo án phản ánh nhiều nội dung và tiêu chuẩn ELD.
Giáo viên chủ động lồng ghép phát triển Anh Ngữ vào hoạt động giảng dạy nội dung, ví dụ: khoa học,
khoa học xã hội, toán học.
Các mục tiêu ngôn ngữ phản ánh một mô hình tuần tự cho việc học ngôn ngữ dựa trên và củng cố kiến
thức mới về tiếng Anh cho học sinh. Ví dụ: Học sinh ghi lại những điều quan sát thấy trong thí nghiệm
khoa học bằng cách sử dụng các cụm từ ngắn và hình ảnh trước khi sử dụng các câu và sau đó là các đoạn
trong báo cáo phòng thí nghiệm. Các từ vựng chính được giới thiệu, viết ra, lặp đi lặp lại và làm nổi bật
để học sinh thấy được.

2. Tài liệu bổ sung:
Các bài học được làm rõ và có ý nghĩa bằng cách sử dụng các tài liệu bổ sung như biểu đồ, mô hình, tài
liệu thực hành và các phương tiện trực quan.
Nội dung tài liệu được điều chỉnh phù hợp với mức độ thông thạo tiếng Anh của học sinh.
Điều chỉnh các văn bản và bài tập thông qua nhiều phương tiện khác nhau để giúp các học sinh EL có thể
tiếp cận thông tin. Ví dụ: Văn bản dày đặc được mô tả bằng đồ họa, diễn giải hoặc viết lại bằng ngôn ngữ
dễ hiểu hơn.
Các đoạn văn được đọc to và chia đoạn.
Khi năng lực tiếng Anh của học sinh đã được cải thiện, các em sẽ làm việc theo cặp hoặc theo các nhóm
nhỏ để tương tác, thảo luận và hiểu văn bản lĩnh vực nội dung.
3. Phân tầng kiến thức:
Bắt đầu giảng dạy tại một mức độ để khuyến khích sự thành công của học sinh và cung cấp hỗ trợ để
giúp học sinh phát triển từ mức độ hiểu biết hiện tại lên mức độ hiểu biết cao hơn.
Điều này có thể bao gồm gợi ý bằng lời, ví dụ, đặt câu hỏi, phát triển từ các câu trả lời của học sinh, cung
cấp cho học sinh tổng quan về tài liệu.
Hoạt động phân tầng kiến thức sẽ không còn cần thiết khi học sinh tiến bộ và có thể làm việc độc lập.
4. Tương tác:
Cung cấp các cơ hội tương tác và thảo luận thường xuyên giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa các
học sinh với nhau.
Cho học sinh thời gian để trả lời.
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Học sinh được dạy và trao cơ hội thực hành kỹ năng để làm rõ hoặc thảo luận về ý nghĩa, xác nhận thông
tin, thuyết phục và thể hiện sự không đồng tình.

5. Các hoạt động có ý nghĩa:
Các bài học SI mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực hành tương ứng với môn học và chương
trình giảng dạy ở mức độ cấp lớp. Ví dụ: Đối với môn sinh học, học sinh học cách làm thí nghiệm, áp dụng
và thực hành kiến thức nội dung mới theo cách các em hiểu.
Các hoạt động SI lồng ghép các kiến thức và khái niệm trong bài học với nhiều cơ hội để đọc, viết, nghe
và nói.

Lớp Tiếng Anh Chính Khóa (EM) Thông Thường
Học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp 8 đã được đánh giá theo ELPAC và được xác định là ở “mức độ thông thạo
tiếng Anh hợp lý” (Mở Rộng và Bắc Cầu) sẽ được giảng dạy theo cấp lớp trong các lĩnh vực nội dung cốt
lõi với sự chú ý liên tục đến nhu cầu ngôn ngữ trong giảng dạy. Các chiến lược SDAIE có thể được sử
dụng trong lớp học. Các giáo viên làm việc với các học sinh EL có ủy quyền thích hợp của tiểu bang.
Những ELL nhận ELD lồng ghép và các dịch vụ hỗ trợ bổ sung thích hợp cùng với hỗ trợ từ giáo viên bao
gồm: Phát Triển Vốn Từ Vựng, Đọc, Viết và hỗ trợ ngôn ngữ chính giới hạn cho đến khi được tái phân
loại chính thức là thông thạo tiếng Anh lưu loát.

Giảng Dạy ELL Lồng Ghép và Được Chỉ Định:
Giảng dạy ELD tập trung vào nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh với mục tiêu hướng đến mức độ thông
thạo tiếng Anh của học sinh, và dựa trên các tiêu chuẩn ELD. Công tác giảng dạy nội dung cốt lõi dựa trên
các tiêu chuẩn cấp lớp của tiểu bang và giáo viên sử dụng các chiến lược phù hợp để đảm bảo tính dễ
hiểu của nội dung giảng dạy. Cả hai khóa học nội dung ELD và SDAIE đều được giảng dạy bởi các giáo
viên có ủy quyền của tiểu bang.

Thời gian dành cho ELD
Tài liệu giảng dạy ELL phải phù hợp với các mức độ thông thạo tiếng Anh ở các cấp lớp thích hợp.
● Nảy Sinh
● Mở Rộng
● Bắc Cầu

Tuyên bố: Tất cả học sinh EL (Mẫu Giáo - lớp 8) đủ điều kiện sẽ được giảng dạy theo cách khác biệt để
tăng cường sự phát triển ngôn ngữ trong học tập và hướng tới thông thạo ngôn ngữ nói. Tùy thuộc vào
cấp lớp, công tác giảng dạy học sinh có thể được minh họa thông qua các lĩnh vực sau:
● nhận thức ngữ âm
● đọc miệng lưu loát
● nhận dạng từ, chính tả
● từ vựng/hình thái
● ngữ pháp/cách sử dụng
● cấu trúc câu
● nói/ viết
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Các lĩnh vực giảng dạy được đề cập ở trên có thể được lồng ghép vào các lĩnh vực nội dung (Khoa Học Xã
Hội/Khoa Học) với các chiến lược được chỉ định.
CÔNG TÁC GIẢNG DẠY PHẢI:
● Phát triển năng lực tiếng Anh
● Có thể đưa ra nội dung học tập
● Giảng dạy dựa trên mức độ thông thạo
● Thích hợp cho các cấp độ Nảy Sinh, Mở Rộng và Bắc Cầu

Các Thành Phần của việc Phát Triển Ngôn Ngữ
Mẫu & Chức Năng: Phạm vi và trình tự các kỹ năng ngôn ngữ theo mức độ thông thạo tiếng Anh
Điều này bao gồm từ vựng cơ bản và từ vựng chung, các dạng ngữ pháp và thực hành đáng kể cho một
loạt các chức năng.

Mẫu: Các đặc điểm ngữ pháp, cách sử dụng từ & từ vựng
Các em đang xây dựng các khối để truyền đạt.

Các phần của lời nói: Các thì của động từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, đại từ, liên từ
Cấu Trúc Câu: Câu phức, câu ghép, câu hỏi phức, câu hỏi đuôi và trật tự từ

Chức năng: Nhiệm vụ hoặc mục đích và cách sử dụng ngôn ngữ. Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ để đạt được
một điều gì đó. Xã giao/tham gia vào cuộc trò chuyện cá nhân, thông tin học tập/liên quan, so sánh và
đối chiếu, xác định nguyên nhân và kết quả, rút ra kết luận và tổng kết.
Chiến Lược ELD
● Phản Xạ Toàn Thân (TPR)
● Học Tập Mang Tính Hợp Tác
● Thiết kế Tiếp Thu Ngôn Ngữ Có Hướng Dẫn (GLAD)
● Giảng Dạy Đảm Bảo (SI)
● Chuẩn Bị Trước
● Giảng Dạy bằng tiếng Anh Được Thiết Kế Đặc Biệt (SDAIE)
● Giảng Dạy Kiến Thức Cân Bằng
○ Đọc Có Chia Sẻ
○ Đọc Có Hướng Dẫn
○ Viết Có Chia Sẻ
○ Viết Có Hướng Dẫn
○ Hội Thảo của Độc Giả/Tác Giả

Các lớp SDAIE (Giảng Dạy bằng tiếng Anh Được Thiết Kế Đặc Biệt) là các lớp có các học sinh với Năng
Lực Tiếng Anh Hạn Chế (LEP), do giáo viên giảng dạy bằng cách sử dụng các kỹ thuật và chiến lược đặc
biệt được thiết kế để hỗ trợ học sinh LEP trong cả nội dung về tiếp thu ngôn ngữ và chủ đề. Để hiểu được
mục đích của SDAIE (thường được gọi là "giảng dạy đảm bảo") thì hình ảnh chiếc ô sẽ là một phép ẩn dụ
hữu ích. Sau khi học sinh LEP vào các trường tại Hoa Kỳ, các em sẽ phải đối mặt với nhiều yếu tố khác lạ.
Như một chiếc ô che chắn cho người đi bộ trong mưa bão, các lớp SDAIE/giảng dạy đảm bảo cung cấp
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cho học sinh ELL kiến thức về các khái niệm, bối cảnh và ngôn ngữ, nhờ đó cho các em cơ hội để tiến bộ
trong học tập khi các em đã thông thạo tiếng Anh.

Cam Kết cung cấp Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt
Những người học tiếng Anh có quyền tiếp cận các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt giống như tất cả các học sinh
khác trong ESD. Đánh giá cẩn thận của Nhóm Nghiên Cứu Học Sinh (SST) về tất cả các hoạt động giới
thiệu diễn ra trước tiên bao gồm khảo sát ngôn ngữ thứ hai, các biểu mẫu giới thiệu SST, các sửa đổi và
can thiệp, xem xét hồ sơ học sinh, xác minh công tác kiểm tra thính lực và thị lực hiện tại, và phỏng vấn
phụ huynh. Các quyết định giảng dạy liên quan đến khả năng tiếp thu ngôn ngữ của học sinh phải được
mô tả trong Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP). Khi học sinh đủ điều kiện nhận dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt,
các mục tiêu phù hợp về mặt ngôn ngữ và phát triển sẽ được viết ra dựa trên nhu cầu của học sinh. IEP
sẽ bao gồm các mục tiêu về phát triển Anh Ngữ cũng như các mục tiêu hỗ trợ khả năng tiếp cận các lĩnh
vực nội dung thông qua giảng dạy và/hoặc hỗ trợ ngôn ngữ chính. IEP phải ghi lại hoạt động cung cấp
các dịch vụ này.

Trợ Giảng và Giáo Viên ELD/SDAIE
Các Giáo viên và Trợ Giảng Phát Triển Anh Ngữ cho Người Học Tiếng Anh của Học Khu Evergreen là một
phần không thể thiếu của Khoa ELD. Đội ngũ trợ giảng và giáo viên giàu chuyên môn tại mỗi địa điểm
trường của chúng tôi đều đam mê công việc của họ và thực sự đã giúp học sinh tiến bộ một cách toàn
diện.

CÁC NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Giáo Viên ELD/SDAIE
• Hướng dẫn và hỗ trợ cho các Trợ Giảng EL đang làm việc với các học sinh EL tại các địa điểm trường,
khi cần thiết.
• Hợp tác với các Trợ Giảng trong các thủ tục chương trình của học khu và trong hoạt động sử dụng tài
liệu của học khu.
• Giới thiệu cho nhân viên hoặc quản trị viên thích hợp các tài liệu giảng dạy, vật tư hoặc thiết bị phù hợp
để sử dụng cho các học sinh EL.
• Tìm kiếm và sử dụng các kỹ thuật và tài liệu giảng dạy mới phù hợp để sử dụng cho các học sinh EL.
• Cung cấp hỗ trợ tại các buổi họp phụ huynh với các phụ huynh của học sinh EL để giải thích các mục
tiêu của chương trình hoặc sự tiến bộ cá nhân.
• Tham gia xây dựng IEP cho các học sinh đã được xác định khi cần thiết.
Trợ Giảng
• Cung cấp thông tin và hỗ trợ chuyên môn cho hiệu trưởng về chương trình EL dành cho các học sinh
EL của trường khi cần thiết.
• Điều phối quá trình tái phân loại tại địa điểm trường.
• Cập nhật các quy định và thủ tục liên quan đến các chương trình.
• Điều phối công tác quản lý ELPAC và các đánh giá thích hợp khác.
• Hỗ trợ cung cấp và điều phối các nguồn lực giảng dạy để sử dụng cho các học sinh EL.
• Cung cấp dịch vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác của vị trí này và theo sự phân công của Giám Đốc
Giảng Dạy.
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• Duy trì năng lực chuyên môn thông qua việc tham gia hoạt động phát triển chuyên môn do học khu
cung cấp và hỗ trợ và các hoạt động phát triển chuyên môn khác do nhân viên lựa chọn.
• Hỗ trợ xác định và duy trì chương trình quản lý (kiểm tra xếp lớp, phân nhóm và lên lịch, v.v.) cho học
sinh EL tại các trường được chỉ định.
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Chương Ba
Sự Tiến Bộ của Học Sinh
“Nếu một việc không được giám sát thì việc đó được coi là mang tính tùy chọn. Công việc của chúng tôi
không mang tính tùy chọn” - Karen Kendall
Theo dõi Sự Tiến Bộ của Học Sinh và hoạt động Tái Phân Loại
Sự tiến bộ của học sinh được theo dõi hàng năm, dựa trên một tập hợp các đánh giá được học khu áp
dụng. Các đánh giá này được sử dụng để xác định năng lực tiếng Anh, đánh giá năng lực ngôn ngữ, sự
phát triển ngôn ngữ và thành tích học tập của học sinh. Sự tiến bộ của học sinh được theo dõi thông qua
các đánh giá quá trình được đưa ra trong suốt năm học về kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Đánh Giá của Học Khu
Các đánh giá của học khu giống như các đánh giá được sử dụng cho các học sinh Chỉ Sử Dụng Tiếng Anh
(EO) và học sinh Thông Thạo Tiếng Anh Lưu Loát Ban Đầu (IFEP) trong chương trình chính khóa. Các
đánh giá này bao gồm các bài kiểm tra bắt buộc của tiểu bang Đánh Giá Thành Tích và Sự Tiến Bộ của
Học Sinh California (CAASPP), các Bài Kiểm Tra Khoa Học California (CAST) và Đánh Giá Thay Thế
California (CAA), do tất cả các học sinh thực hiện bất kể phân loại ngôn ngữ của các em là gì. Chương
trình EL cũng phải giúp củng cố tích cực hình ảnh cá nhân, thúc đẩy hiểu biết đa văn hóa và cung cấp cơ
hội bình đẳng để đạt được thành tích trong học tập (Bộ Luật Giáo Dục 52161).

Sử dụng Dữ Liệu Đánh Giá để Lập Kế Hoạch Giảng Dạy
Giáo viên sử dụng các đánh giá được lồng ghép vào chương trình giảng dạy các môn rèn luyện Anh ngữ
và toán học để xem xét sự tiến bộ của học sinh, lập kế hoạch sửa đổi trong giảng dạy và can thiệp trong
lớp học sao cho phù hợp. Dữ liệu ELPAC hàng năm được sử dụng để phân nhóm giảng dạy ELD ở cấp
tiểu học và xếp lớp trong các khóa học ELD phù hợp ở cấp trung học cơ sở. Các đánh giá quá trình về ELD
trong Bài Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh Phát Triển (ADEPT) được tất cả các giáo viên sử dụng để xác
định các lĩnh vực tiến bộ và các lĩnh vực vẫn cần phát triển cho tất cả học sinh. Hoạt động giảng dạy được
sửa đổi để đáp ứng các nhu cầu được tiết lộ sau khi phân tích dữ liệu.

Đánh Giá Hàng Năm về Sự Tiến Bộ của Học Sinh
Mỗi mùa thu, Giám Đốc Giảng Dạy và hiệu trưởng tại mỗi địa điểm trường sẽ thu thập và xem xét kết quả
kiểm tra CAASPP, điểm ELPAC chính thức mới nhất, các dữ liệu đánh giá khác, điểm số của học sinh và
khuyến nghị của giáo viên. Trên cơ sở hợp tác này, khoa ELD sẽ xác định các học sinh đủ điều kiện được
tái phân loại và các học sinh tiếp tục nhận các dịch vụ hỗ trợ.

Quy Trình Tái Phân Loại

Giám Sát và Theo Dõi các Học Sinh Được Tái Phân Loại
Sự tiến bộ của học sinh được theo dõi hàng năm trong hai năm liên tiếp. Giáo viên và hiệu trưởng xem
xét kết quả đánh giá quá trình và thành tích trong lớp học khác để đảm bảo các học sinh được tái phân
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loại vẫn đang tiếp tục phát triển. Tài Liệu Theo Dõi Sự Tiến Bộ sẽ được đính kèm vào giấy tờ tái phân
loại trong hồ sơ tích lũy của học sinh.

Duy Trì và Thúc Đẩy Người Học Tiếng Anh
Ban Điều Hành của Học Khu Evergreen mong muốn học sinh tiến bộ qua từng lớp trong vòng một năm
học. Học sinh sẽ tiến bộ thông qua các cấp lớp bằng cách thể hiện sự phát triển trong học tập và đáp ứng
các tiêu chuẩn về thành tích được kỳ vọng theo cấp lớp. Để hoàn thành mục tiêu này, hoạt động giảng
dạy phải phù hợp với các sở thích và mô hình phát triển khác nhau của từng học sinh và bao gồm các
chiến lược để giải quyết các thiếu sót trong học tập khi cần thiết. Do đó, các hoạt động giảng dạy phải
khác biệt.
Các Đánh Giá cho Người Học Tiếng Anh
Học Khu Evergreen sử dụng các đánh giá và thủ tục tiêu chuẩn để thu thập thông tin về sự tiếp thu ngôn
ngữ và tiến bộ trong học tập cho người học tiếng Anh. Ma trận đánh giá sau đây nêu chi tiết về công cụ,
cấp lớp và khung thời gian đánh giá trong năm học.
ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ CHÍNH
● Đánh giá L1 được thực hiện cho học sinh LEP bất cứ khi nào có thể.
● Công tác đánh giá được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi xác định trình độ EL.
● Các trợ giảng ELD yêu cầu những người kiểm tra từ ban thư ký ELD của học khu đến kiểm tra tại
địa điểm trường của họ.
(Xem Chương 1 để biết thêm chi tiết.)

Buỗi Lễ Tái Phân Loại
Buổi Lễ Tái Phân Loại là sự kiện mùa xuân quan trọng nhất dành cho các gia đình để công nhận các học
sinh, thành tích của các em và việc rời khỏi Chương Trình dành cho Người Học Tiếng Anh. Tất cả các học
sinh và gia đình đều được mời đến tham dự sự kiện này. Chúng tôi có thêm sự công nhận cho các học
sinh dành Giải Thưởng Lộ Trình thông thạo ngôn ngữ chính của mình. Ban Điều Hành và Tổng Giám Đốc
giới thiệu những học sinh đạt giải thưởng và các màn trình diễn đa văn hóa được diễn ra trong buổi lễ
này.
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Một màn trình diễn tuyệt vời của David Garibaldi
để vinh danh những người học tiếng Anh được tái
phân loại.

HƯỚNG DẪN TÁI PHÂN LOẠI từ Mẫu
Giáo đến Lớp 8
II-EL 04: 4.6 Mỗi Người Học Tiếng Anh đều được
đánh giá hàng năm về sự phát triển Anh Ngữ và tiến bộ trong học tập trong khung đánh giá hàng
năm. (5 CCR* 11306)

Tiêu Chí I-FEP (Thông Thạo Tiếng Anh Lưu Loát Ban Đầu) cho Lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp Lớp 8:
o Lần đầu thực hiện ELPAC (Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh California)
o Xác định ban đầu của ELPAC về IFEP

Tiêu Chí Tái Phân Loại cho Lớp Mẫu Giáo VÀ Lớp Một (Hàng Năm):
o Tổng Quan ELPAC Tóm Tắt, Điểm Ngôn Ngữ Nói và Điểm Ngôn Ngữ Viết ở mức 4
(phải là được phát triển tốt trong các bài kiểm tra Nghe, Nói, Đọc và Viết phụ)
o Kết Quả Đánh Giá Có Sẵn Tại Địa Phương: BPST (Bài Kiểm Tra Kỹ Năng Ngữ Âm Cơ
Bản)
o SOLOM (Ma Trận Quan Sát Ngôn Ngữ Nói của Học Sinh)
o Tham khảo ý kiến phụ huynh: Phải tham khảo ý kiến phụ huynh về khuyến nghị
o Ý kiến đóng góp của giáo viên

Tiêu Chí Tái Phân Loại cho Lớp 2-3 (Hàng Năm)
o Tổng Quan ELPAC Tóm Tắt, Điểm Ngôn Ngữ Nói và Điểm Ngôn Ngữ Viết ở mức 4
(phải là được phát triển tốt trong các bài kiểm tra Nghe, Nói, Đọc và Viết phụ)
o Kết Quả Đánh Giá Có Sẵn Tại Địa Phương: BPST (Bài Kiểm Tra Kỹ Năng Ngữ Âm Cơ
Bản) hoặc AR Enterprise (Lớp 2: Mức 294>, Lớp 3: Mức 423>)
o SOLOM (Ma Trận Quan Sát Ngôn Ngữ Nói của Học Sinh)
o Tham khảo ý kiến phụ huynh: Phải tham khảo ý kiến phụ huynh về khuyến nghị
o Ý kiến đóng góp của giáo viên
o Bài mẫu viết mùa thu (hoặc điểm đạt trong đánh giá Mùa Xuân)
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Tiêu Chí Tái Phân Loại cho Lớp 4-8 (Hàng Năm):
o Tổng Quan ELPAC Tóm Tắt, Điểm Ngôn Ngữ Nói và Điểm Ngôn Ngữ Viết ở mức 4
(phải là được phát triển tốt trong các bài kiểm tra Nghe, Nói, Đọc và Viết phụ)
o Kết Quả Đánh Giá Có Sẵn Tại Địa Phương: Đánh Giá của Học Khu hoặc AR Enterprise
(Lớp 4: Mức 440>, Lớp 5: Mức 536>, Lớp 6: Mức 613>, Lớp 7: Mức 654>, Lớp 8: Mức
765>)
o SOLOM (Ma Trận Quan Sát Ngôn Ngữ Nói của Học Sinh)
o Tham khảo ý kiến phụ huynh: Phải tham khảo ý kiến phụ huynh về khuyến nghị
o Ý kiến đóng góp của giáo viên

o Bài mẫu viết mùa thu (hoặc điểm đạt trong đánh giá Mùa Xuân)

* CCR = Bộ Quy Định của California

Chương Bốn
Phát Triển Nhân Sự và Chuyên Môn
Phát Triển Nhân Sự Mang Tính Hợp Tác tại Evergreen
Học Khu Evergreen có sự phát triển nhân sự nghiêm ngặt và chất lượng cao, vừa năng động lại vừa cập
nhật. Các hoạt động đào tạo của chúng tôi được thiết kế để nâng cao kỹ năng và hiểu biết của giáo viên
về các chương trình giảng dạy và thực hành dựa trên nghiên cứu hiện tại nhằm cải thiện các chiến lược
giảng dạy và đánh giá cho học sinh EL.

Được Chứng Nhận
Học Khu đảm bảo rằng tất cả các nhân viên giảng dạy có nhiệm vụ bao gồm giảng dạy cho Người Học
Tiếng Anh đều có chứng nhận phù hợp để cung cấp các dịch vụ giảng dạy cần thiết cho những ELL. Tất
cả các giáo viên sẽ đều có trình độ cao.

Phát Triển Chuyên Môn
Khoa ELL là một phần của Khoa Giảng Dạy và hợp tác để mang lại sự phát triển chuyên môn chất lượng
cho học khu. Kế hoạch phát triển chuyên môn bao gồm hoạt động đào tạo cho tất cả nhân viên làm việc
với những ELL, bao gồm các quản trị viên, trợ giảng, cố vấn, giáo viên, nhân viên học khu và nhân viên
văn phòng. Hoạt động đào tạo sẽ giải quyết các vấn đề sau:
● Chính sách, thủ tục và hướng dẫn của Kế Hoạch Tổng Thể
● Thiết kế và các tùy chọn chương trình ELL
● ELD, SDAIE và các lĩnh vực trọng tâm được chỉ định khác
● Tiếp cận của phụ huynh để đảm bảo sự chấp thuận và hiểu biết của họ về các tùy chọn chương
trình cho con họ
● Lộ Trình cho Người Học Tiếng Anh California

Các giáo viên trong lớp của chúng tôi phải dạy ELD Lồng Ghép và Được Chỉ Định thông qua hoạt động
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SDAIE. Mỗi năm, hiệu trưởng được thông báo về sự cần thiết phải có đủ số lượng giáo viên có trình độ
để triển khai đầy đủ các chương trình ELL tại trường, theo chỉ dẫn của Kế Hoạch Tổng Thể này. Các giáo
viên và hiệu trưởng sẽ đưa ra một lịch trình cho phép tất cả các học sinh chưa được tái phân loại tham
gia vào các lớp học này và/hoặc luân chuyển.

Nhân Viên Được Phân Loại
Nhu cầu về trợ lý chuyên môn trong chương trình ELL được xác định theo số lượng Người Học Tiếng
Anh trong khu vực tại mỗi địa điểm trường. Các vị trí được quảng cáo và được đảm nhiệm bởi những cá
nhân có trình độ cao nhất. Hầu hết các Trợ Giảng đều nói song ngữ để hỗ trợ cho các học sinh đang học
tiếng Anh khi cần thiết. Các Trợ Giảng sẽ giảng dạy ngôn ngữ trong lớp học cho những EL và hỗ trợ đầy
đủ các nhu cầu ngôn ngữ bên ngoài lớp học như sau:
1. Phiên dịch tại các cuộc họp phụ huynh
2. Cho làm ELPAC
3. Kiểm tra ngôn ngữ chính

Chương Năm

Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Cộng Đồng
Các trường có từ 21 người học tiếng Anh trở lên phải thành lập Ủy Ban Cố Vấn Cho Người Học Tiếng Anh
(ELAC).
Các Yêu Cầu đối với ELAC
Các thành viên được chọn bằng cách bầu chọn. Tất cả phụ huynh/người giám hộ của những Người Học
Tiếng Anh (ELL) đều có cơ hội bỏ phiếu. Các thành viên được đào tạo và nhận tài liệu liên quan đến
việc thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình. ELAC tư vấn cho hiệu trưởng và nhân viên về các chủ đề
bắt buộc liên quan đến Người Học Tiếng Anh ví dụ như sau:
• Kế Hoạch Tổng Thể cho Người Học Tiếng Anh
• Đánh Giá Nhu Cầu Của Phụ Huynh
• Chuyên Cần
• Xem Xét Xác Định và Đánh Giá (Dữ Liệu ELPAC) của Người Học Tiếng Anh
• Tổng Quan các Tùy Chọn Chương Trình cho Người Học Tiếng Anh
• Thủ Tục Tái Phân Loại
Các thành viên bầu chọn người đại diện vào Ủy Ban Cố Vấn Cho Người Học Tiếng Anh của Học Khu
(DELAC). Hàng năm, quản trị viên địa điểm trường và Giám Đốc Giảng Dạy sẽ xem xét việc triển khai
ELAC để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được đáp ứng. Tất cả tài liệu ELAC tại địa điểm trường (lịch
các ngày tháng, biên bản và chương trình làm việc của ELAC) phải được lưu giữ tại địa điểm trường và
gửi bản sao cho giám đốc.

Triển Khai ELAC tại Địa Điểm Trường
• Hiệu trưởng địa điểm trường chịu trách nhiệm thành lập ELAC. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định
sẽ điều phối các cuộc họp và hoạt động trao đổi. Các nhân viên được bầu chọn được đào tạo để tiến hành
và/hoặc hỗ trợ các cuộc họp.
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• Cuộc bầu chọn được tổ chức vào cuối tháng 9 nhằm cho phép những người tham gia được đào tạo tại
Văn Phòng Học Khu trước thời điểm giữa tháng 10. Thành phần thành viên phải phản ánh được tỷ lệ
phần trăm Người Học Tiếng Anh trong trường. Thành viên bao gồm phụ huynh và có thể cả nhân viên
nhà trường. Nếu phải thay thế một thành viên thì người thay thế sẽ phục vụ đến hết năm.

Vai Trò và Trách Nhiệm của ELAC
• Khoa ELD sẽ đào tạo về việc thành lập ELAC cho các quản trị viên và nhân viên tại địa điểm trường vào
đầu tháng 9.
• Hiệu trưởng và phụ huynh phải hợp tác để lên kế hoạch cho cuộc họp nhằm đáp ứng nhu cầu của các
phụ huynh tại địa điểm trường. Mỗi chương trình làm việc phải giải quyết một chủ đề bắt buộc.
• Hiệu trưởng lên kế hoạch chương trình làm việc với chủ tịch ELAC trước mỗi cuộc họp.
• Ngày họp được xác định và công bố bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.
• Dịch vụ chăm sóc trẻ em phải được cung cấp nếu cần thiết.
• ELAC có thể phát triển và thông qua các quy định và bầu chọn nhân viên.

Ủy Ban Cố Vấn Cho Người Học Tiếng Anh của Học Khu
Ủy Ban Cố Vấn Cho Người Học Tiếng Anh của Học Khu (DELAC) được thành lập để tư vấn cho học khu
về một loạt các vấn đề liên quan đến việc cải thiện chương trình giảng dạy và hoạt động giảng dạy cho
những người học tiếng Anh của tiểu bang. Ủy ban bao gồm các phụ huynh được bầu chọn từ mỗi địa
điểm trường trong học khu.

DELAC tư vấn cho Hội Đồng Ủy Thác về những điều sau:
• Công tác theo dõi Kế Hoạch Tổng Thể cho EL của học khu nhằm xem xét tất cả các kế hoạch tại địa điểm
trường.
• Đánh giá nhu cầu toàn học khu.
• Chương trình, mục đích và mục tiêu cho Người Học Tiếng Anh của học khu.
• Thủ tục tái phân loại của học khu.
• Kế hoạch nhằm đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu về giáo viên hoặc trợ lý hiện hành.

Các quy định triển khai DELAC khác bao gồm:
• DELAC họp ít nhất 5 lần một năm.
• DELAC hoạt động theo hướng dẫn của tiểu bang và Đạo Luật Brown.
• Giám Đốc Giảng Dạy hoặc người được chỉ định đóng vai trò là người liên lạc của học khu với DELAC.
• Giám đốc hỗ trợ công tác chuẩn bị chương trình làm việc, thông báo họp, sắp xếp cho các cuộc họp và
tất cả các hoạt động trao đổi liên quan đến DELAC.
• DELAC sẽ liên tục tư vấn cho Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Ủy Thác đồng thời có bài thuyết trình hàng
năm cho Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Ủy Thác và những người tham dự là Thành Viên Hội Đồng.
• Chủ tịch DELAC có thể chủ trì hoặc giúp đỡ hỗ trợ cùng với Giám Đốc Giảng Dạy. Giám đốc sẽ chủ trì
khi chủ tịch vắng mặt.
• Học khu cung cấp hoạt động đào tạo, tài liệu thích hợp và thông tin cần thiết cho tất cả các thành viên
của DELAC để họ thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
• Biên bản của DELAC sẽ được lưu trong hồ sơ của học khu.
22

Chương trình Literacy Alive
Mục tiêu của chương trình Literacy Alive là giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho các phụ huynh muốn tiếp
cận ngôn ngữ theo hướng giao tiếp thông qua các cuộc đối thoại trao đổi có ý nghĩa trong khung ngữ
pháp được cấu trúc cẩn thận. Các lớp học cho người lớn được tổ chức hai ngày mỗi tuần, hai giờ mỗi
ngày. Dịch vụ trông trẻ miễn phí sẽ được cung cấp đối với trẻ em trong độ tuổi từ ba đến mười hai tuổi.
Các em phải đã biết đi vệ sinh mới được tham dự. Phụ huynh sẽ được khuyến khích tham gia thông qua
các cơ hội tham dự: 1) các sự kiện toàn trường bao gồm các Đêm Sự Kiện Back to School, các cuộc họp
của ELAC (Ủy Ban Tiếp Thu Anh Ngữ), Đêm Sự Kiện Family Literacy, Hội Nghị Nhỏ Tiêu Đề I, các đề xuất
Chương Trình Người Di Cư, v.v. và 2) các cuộc họp của DELAC (Ủy Ban Tiếp Thu Anh Ngữ của Học Khu)
và Đại Học Dành Cho Phụ Huynh
Để giúp phụ huynh hỗ trợ hiệu quả cho con họ đạt được thành công trong học tập và ủng hộ cho
con trong trường học và cộng đồng, nhà trường và học khu sẽ làm như sau:
- Cung cấp bản dịch và diễn giải thông tin của trường bằng tất cả các ngôn ngữ chủ yếu bất cứ khi nào
có thể.
- Khi có 15% trở lên học sinh trong trường nói cùng một ngôn ngữ, nhà trường sẽ cung cấp các bản
dịch thông tin của trường bất cứ khi nào có thể.
- Dịch vụ phiên dịch/biên dịch được cung cấp trong các cuộc họp phụ huynh/giáo viên, ELAC, DELAC,
SST, đình chỉ/đuổi học, và các hoạt động trao đổi và/hoặc các cuộc họp thích hợp khác.
- Phụ huynh phải được tạo điều kiện trong các cuộc họp phụ huynh; có dịch vụ chăm sóc trẻ em, phiên
dịch, và thức ăn nếu cần thiết.

Nhiều sự kiện do học khu tài trợ được tổ chức trong năm nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ
huynh và sự hợp tác giữa phụ huynh/học sinh
• Đêm Sự Kiện cho Phụ Huynh ELL
• Các Lớp Năng Lực Toàn Cầu
• Các Lớp Trao Đổi Toàn Cầu
• Đêm Sự Kiện dành cho Gia Đình tại Địa Điểm Trường
• Đêm Sự Kiện Back To School tại Địa Điểm Trường
• Hội Thảo Về Quyền Tác Giả dành cho Gia Đình
• Tháng Thi Đọc Tiêu Đề 1
• Đại Học Dành Cho Phụ Huynh
• Buổi Lễ Tái Phân Loại/giải thưởng Lộ Trình
• Chương Trình Học cho Gia Đình Thế Kỷ 21
• Tiếng Latinh Nâng Cao/Hội Nghị về Thành Tựu và Thành Công (ALAS) tại Đại Học Tiểu Bang San Jose
(SJSU)
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Chương Sáu
Đánh Giá và Trách Nhiệm
Tổng Quan
Hoạt động Theo Dõi Chương Trình của Liên Bang yêu cầu các học khu phải có một quy trình theo dõi liên
tục. Học Khu có trách nhiệm đảm bảo rằng các chương trình ELL có hiệu quả tối ưu. Tất cả nhân viên của
học khu được mong đợi sẽ tuân thủ các thủ tục được quy định trong Kế Hoạch Tổng Thể.

Nhóm Hợp Tác Chiến Lược (SCC)
Giám Đốc Giảng Dạy lãnh đạo Nhóm Hợp Tác Chiến Lược (SCC). Nhóm này được thiết kế để các bên liên
quan của học khu có phương tiện để lập kế hoạch và điều phối các chương trình kiểu mẫu cho sự thành
công của những Người Học Tiếng Anh. SCC bao gồm các quản trị viên, giáo viên và chuyên gia của học
khu. Ủy ban họp sáu lần một năm để thảo luận về các chủ đề liên quan đến việc thực hiện các chương
trình của chúng tôi cho những Người Học Tiếng Anh. Ủy Ban là một phần không thể thiếu trong Kế Hoạch
Tổng Thể của Học Khu. Các mục đích và mục tiêu của SCC là nền tảng và cấu trúc cho Kế Hoạch Tổng Thể
này. Công tác đánh giá và trách nhiệm của chương trình cho người học tiếng Anh được đưa vào các mục
đích và mục tiêu này. Công cụ này sẽ là tài liệu theo dõi liên tục được sử dụng để duy trì một chương
trình chất lượng tại tất cả các địa điểm trường của chúng tôi. Kế hoạch này và các mục tiêu đánh giá và
trách nhiệm được dựa trên các hướng dẫn của tiểu bang và liên bang.

Thiết Kế Đánh Giá
Học Khu sẽ tiến hành đánh giá hàng năm về chương trình và các dịch vụ cho Người Học Tiếng Anh. Các
chương trình được mô tả trong các phần trước được cấu trúc xung quanh tám mục tiêu. Các hoạt động
đánh giá sẽ tập trung vào các câu hỏi đánh giá được liệt kê trong phần này. Mỗi năm các tiêu chí đánh giá
này sẽ được xem xét và có thể được sửa đổi theo các thay đổi trong chương trình hoặc theo nhu cầu của
những Người Học Tiếng Anh của chúng tôi.
24

Đánh Giá Hiệu Quả của Chương Trình
Các đánh giá liên tục được sử dụng hiện rất đa dạng. Các ví dụ bao gồm: Đánh Giá Các Môn Rèn Luyện
Anh Ngữ, Đánh Giá KẾT QUẢ và Khả Năng Đọc, Công Cụ Giám Sát Thực Hành Đọc (AR) STAR, ADEPT và
ELPAC. Học Khu đang sử dụng biểu đồ “Mục Tiêu và Câu Hỏi Đánh Giá” dưới đây để theo dõi tám mục
tiêu của chương trình.

Mục Tiêu và Câu Hỏi Đánh Giá
1. Thực hiện

1.1 Có phải tất cả các học sinh EL ở các địa điểm trường sẽ được nhận
ELD được chỉ định với một giáo viên được chứng nhận không? Tất cả các giáo
Sử dụng các tài liệu được thông viên đang sử dụng các tài liệu được thông qua của học khu thể hiện rõ CCCS và dựa
qua, bao gồm các Tiêu Chuẩn Phát trên các mục tiêu, bối cảnh và chủ đề của ELA/literacy và giảng dạy ELD.
Triển Anh Ngữ CA và Khung
ELA/ELD, để triển khai chương 1.2 Có phải những EL ở tất cả các địa điểm trường có thể tiếp cận
chương trình giảng dạy cốt lõi nghiêm ngặt về mặt học tập thông qua ELD lồng
trình ELD được chỉ định và lồng
ghép không và ELD lồng ghép và được chỉ định có đang được sử dụng hiệu quả
ghép nhất quán.
và thường xuyên không? Giáo án của giáo viên dựa trên hoạt động giảng dạy cho
toàn bộ nhóm và nhóm nhỏ. Các đơn vị có các câu hỏi thiết yếu được kết nối xuyên
suốt. Quy trình riêng biệt cho phép giáo viên của chúng tôi sử dụng bảng dữ liệu để
xác định nhu cầu của từng học sinh. Sau đó chọn các tùy chọn hỗ trợ giảng dạy trong
suốt tuần. ELD được chỉ định nêu rõ các mức độ thông thạo Nảy Sinh, Mở Rộng và
Bắc Cầu.

2. Năng Lực Tiếng Anh

1.3 Các giáo viên có đang sử dụng Khung ELA/ELD CA và các tiêu chuẩn ELD
trong giảng dạy không? Tất cả các tài liệu trên toàn học khu của chúng tôi đều dựa
trên CCSS cùng các mục tiêu, bối cảnh và chủ đề của ELA Literacy và giảng dạy ELD.

2.1 Những EL có đáp ứng AMAO 1 (Mục Tiêu Thành Tích Đo Lường Hàng Năm)
của tiểu bang về sự tiến bộ trong việc học tiếng Anh không? Khi chỉ số này được
Những EL sẽ có sự tiến bộ ổn định sử dụng lần cuối vào năm 2014-15, Evergreen thấp hơn 0,2 phần trăm so với mục
trong việc phát triển năng lực tiêu.
tiếng Anh học tập hướng tới tái
phân loại.
2.2 Những EL có đáp ứng AMAO 2 (dưới 5 năm/hơn 5 năm) của tiểu bang trong
việc đạt được năng lực tiếng Anh không? Khi chỉ số được sử dụng lần cuối vào năm
2014-15, tỷ lệ phần trăm trong nhóm đạt được năng lực EL là 27,5%, mục tiêu là
24,2%. Mục tiêu cho học sinh trong chương trình hơn 5 năm là 50,9%. Mục tiêu
Evergreen đã đạt được là 49%.
2.3 Có các mức tăng trình độ tổng thể trong tất cả các bài kiểm tra phụ theo
ELPAC cho các học sinh năm 1-3 ở các trường học tại Hoa Kỳ không? Có các mức
tăng trình độ tổng thể trong tất cả các bài kiểm tra phụ theo ELPAC cho các học
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sinh năm 4-5 ở các trường học tại Hoa Kỳ không? Có các mức tăng trình độ tổng
thể trong tất cả các bài kiểm tra phụ theo ELPAC cho các học sinh hơn 5 năm ở
các trường học tại Hoa Kỳ không? Các mức tăng tổng thể trong nhóm là gì? Chỉ
mới có một bộ dữ liệu là Tổng Kết ELPAC nên không có dữ liệu nào để so sánh. Bảng
thông tin CA thậm chí sẽ không tương xứng để cung cấp dữ liệu cho đến khi được một
hoặc hai năm.

2.4 Sự tăng tỷ lệ EL trong học khu học của chúng ta trong 5 năm hoặc lâu hơn
có đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết để tái phân loại không? Nhưng dựa trên
các tiêu chí tái phân loại năm trước của chúng tôi thì chúng tôi đã có tỷ lệ tái phân
loại cao Các tiêu chí đã thay đổi dựa trên ELPAC và số lượng tái phân loại của chúng
tôi đã giảm. Công tác đánh giá khắt khe hơn nhiều.

3. Tiến Độ Trong Học Tập

2.5 Đâu là các tiêu chí để tái phân loại học sinh? Mô tả từng mục và hiệu quả của
từng mục? Các tiêu chí có trong Kế Hoạch Tổng Thể cho EL của chúng tôi.

3.1 Dữ liệu cho thấy điều gì về sự tiến bộ của EL /RFEP theo EL Math/CAASPP?
Trong khi về tổng thể thì các học sinh của chúng tôi đã cải thiện theo ELA, thành tích
Kiểm tra dữ liệu đánh giá phản của các học sinh là EL của chúng tôi lại giảm. Nhìn chung, các học sinh của chúng tôi
ánh thành tích của những EL/ không đạt mức tăng trong môn Toán, thành tích của các học sinh là EL của chúng tôi
những người Được Tái Phân Loại đã giảm.
Là Thông Thạo Tiếng Anh Lưu 3.2 Dữ liệu cho thấy điều gì về tỷ lệ phần trăm tổng thể học sinh thông thạo
Loát (RFEP) và cung cấp một cấu tiếng Anh và EL? Có một khoảng cách lớn và hiện nó đang ngày càng tăng thay vì
trúc cho phép học sinh phát triển giảm.
ổn định.
3.3 ELP: Tổng Kết Kỳ Mùa Xuân năm 2018 là dữ liệu sẵn có duy nhất. Kỹ năng đọc
có tỷ lệ phần trăm phát triển tốt thấp nhất. Giảm mạnh trong các hạng mục kỹ năng
nghe, đọc và viết được phát triển tốt.

3.4 Có sẵn các cấu trúc dựa trên nghiên cứu nào tại chỗ nhằm hỗ trợ sự tiến bộ
ổn định trong học tập cho cả học sinh EL và RFEP? Đối với RFEP thì có đánh giá
chiến lược, mô hình giám sát nhất quán, can thiệp có mục tiêu và giảng dạy nhóm nhỏ.
Những người học tiếng Anh được lên lịch tham gia:
•
•
•
•

4. Phát Triển Chuyên Môn:

Can Thiệp: SEAL, GLAD, Study Island, LLI, Daily 5 Enrichment &
Homework Club
Cốt Lõi: ELD Được Chỉ Định, ELD Lồng Ghép
Nhóm Nhỏ: Hướng dẫn Một-Một, Đọc Có Hướng Dẫn, Rosetta Stone
Đánh Giá : San Diego Quick, BPST, ELD Được Chỉ Định, Kiểm Tra Sự Lưu
Loát

4.1 Các cơ hội phát triển chuyên môn riêng nào đang được triển khai tại địa
điểm trường? Mỗi địa điểm trường đều có các Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn
(PLC) và các Cuộc Họp Nhân Viên trong đó sự Phát Triển Chuyên Môn (PD) của họ
dựa trên nhu cầu của học sinh. Họ đang nhìn vào việc học của học sinh và xác định
phương hướng cho công việc của mình. Phương hướng có thể tập trung vào Toán,
Viết, Đọc hoặc Khoa Học. Dù nội dung đó là gì thì đều được nhìn dưới lăng kính ELD.

Kế hoạch phát triển chuyên môn
của học khu bao gồm công tác đào
tạo liên tục mang tính phản hồi,
nghiên cứu và dựa trên thực hành
cho tất cả nhân viên làm việc với 4.2 Có phải tất cả các nhân viên đều được phát triển chuyên môn dựa trên
những EL.
nghiên cứu, mang tính phản hồi, đồng thời có các chiến lược giảng dạy hiệu quả
để lựa chọn không? Tất cả nhân viên đều có nhiều cơ hội được phát triển chuyên
môn dựa trên nghiên cứu, mang tính phản hồi. Có thể là ở cấp địa điểm trường hoặc
ở cấp học khu.

4.3 Các chiến lược phát triển chuyên môn được hỗ trợ và duy trì như thế nào?
Các chiến lược được hỗ trợ và duy trì bằng cách xem xét lại định kỳ các chủ đề đó với
công tác hỗ trợ. Có các hoạt động kiểm tra và các vòng hướng dẫn để quan sát xem
các chiến lược có đang được thực hiện không.
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5. Sự Tham Gia của Phụ Huynh:

5.1 Phụ huynh của các học sinh là EL và RFEP có sẵn những cơ hội nào để tham
gia vào các hoạt động của trường? Các buổi họp phụ huynh, hoạt động tình nguyện
Phụ huynh của những EL và RFEP trong lớp, Đêm Sự Kiện Dành Cho Gia Đình, Đại Học Dành Cho Phụ Huynh và các Hội
sẽ được trao cơ hội tham gia vào Nghị Nhỏ.
hoạt động giáo dục cho con họ.
5.2 Tỷ lệ tham gia của phụ huynh có đang gia tăng không? Tỷ lệ tham gia của phụ
huynh duy trì ở mức ổn định, nhưng tùy thuộc vào thời điểm trong năm đôi khi có
thể có sự suy giảm.
5.3 Phụ huynh được đào tạo về vấn đề gì liên quan đến trách nhiệm của ELAC
hoặc DELAC? Phụ huynh được đào tạo bằng các tài liệu của tiểu bang/quận hàng
năm.

6. Đánh Giá:

5.4 Chương Trình Người Di Cư giúp phụ huynh tham gia vào hoạt động giáo dục
cho con họ như thế nào? Chương Trình Người Di Cư được quận giám sát vì giờ đây
nó đã mang tính chất khu vực.

6.1 Những đánh giá nào đang được sử dụng để theo dõi sự tiến bộ của học sinh
về năng lực tiếng Anh? ELPAC, ADEPT, CAASPP, AR Star, Bài Viết Mẫu, SOLOM và
Dữ liệu đánh giá EL xác định sự BPST là những đánh giá được sử dụng.
tiến bộ của học sinh về năng lực
6.2 Làm thế nào Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (LEA) có thể sử dụng kết quả
ngôn ngữ sẽ được cung cấp cho tất
đánh giá để xếp lớp cho học sinh và hướng dẫn giảng dạy? LEA sử dụng dữ liệu
cả các bên liên quan và được sử để sắp xếp học sinh vào một chương trình can thiệp hoặc thông báo giảng dạy của
dụng để đưa ra hướng dẫn.
giáo viên.

7. Năng Lực Văn Hóa:

6.3 Khi nào các bên liên quan sẽ phân tích và sử dụng dữ liệu để xác định các
thực hành giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu của những EL? Trong các Cộng Đồng
Học Tập Chuyên Môn, trong hoạt động phát triển chuyên môn tại địa điểm trường,
tại ELAC và Nhóm Hợp Tác Chiến Lược.

7.1 Nhân viên nhà trường có đang tham gia vào hoạt động giáo dục có liên quan
về mặt văn hóa không? Có rất nhiều cơ hội cho giáo viên tham gia vào công tác này.
Tất cả học sinh và nhân viên sẽ có Chúng tôi có một Diễn Đàn Công Bằng hàng năm vào mùa thu và bốn buổi tiếp theo
cơ hội phát triển năng lực văn hóa. trong suốt cả năm cũng như có các hoạt động nghiên cứu về sách.
7.2 Học sinh có được tiếp xúc với các thực hành giảng dạy đáp ứng về mặt văn
hóa không? Một số học sinh được tiếp xúc với các thực tiễn.

8. Giám Sát Chương Trình:

7.3 Học sinh có những cơ hội nào để phát triển năng lực văn hóa như sự đồng
cảm và tôn trọng các nền văn hóa khác? Chúng tôi cho các học sinh tham gia vào
Chương Trình Giải Thưởng Lộ Trình đồng thời xây dựng các cơ hội Năng Lực Toàn
Cầu.

8.1 Học khu sẽ giám sát và báo cáo tiến độ của chương trình cho EL của chúng
tôi như thế nào? Mỗi trường đều phải nộp dữ liệu AR của họ ba lần một năm và dữ
Học khu và địa điểm trường sẽ liệu này được phân tích ở cấp học khu.
định kỳ giám sát và báo cáo tiến độ
của các mục tiêu từ 1 đến 7 trong 8.2 Các trường sẽ giám sát và báo cáo tiến độ của địa điểm trường như thế nào?
chương trình của chúng tôi.
Công tác can thiệp được thực hiện dựa trên dữ liệu và chúng tôi sử dụng khái niệm
“Ghép Tên Với Khuôn Mặt” của Michael Fullan để nhận diện các học sinh.
8.3 Tiến độ được báo cáo với mức độ thường xuyên như thế nào và công cụ nào
được sử dụng?
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Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu CAASPP và AR STAR trên toàn học khu. Dữ liệu được
gửi ít nhất ba lần một năm. Dữ liệu cũng được xem xét định kỳ tại các địa điểm trường
để đảm bảo rằng tiến độ này được duy trì.

Kỳ Vọng về Mục Tiêu
Mục Tiêu 1. Thực Hiện Chương Trình: Mỗi trường trong học khu đều cung cấp khả năng tiếp cận chương
trình giảng dạy cốt lõi và ELD thông qua chương trình ELD lồng ghép và được chỉ định do các hiệu trưởng
và Giám Đốc Giảng Dạy giám sát.

Mục Tiêu 2. Năng Lực Tiếng Anh: Các học sinh được kỳ vọng sẽ tăng thêm một mức độ năng lực ngôn
ngữ mỗi năm cho đến khi đạt được mức độ thông thạo tiếng Anh và sau đó duy trì mức độ cho đến khi
được tái phân loại. (Xem chương 3)

AMAO 1 định nghĩa sự tiến bộ như sau:
● Các học sinh đang ở các mức độ Nảy Sinh và Mở Rộng, 1-3, được kỳ vọng sẽ tăng thêm một mức
độ năng lực mỗi năm.
● Các học sinh đang ở mức độ Bắc Cầu 4 được kỳ vọng sẽ duy trì mức độ năng lực hiện tại hoặc cải
thiện thêm.

Sự tiến bộ về ELD trong học tập sẽ được theo dõi trong năm nhờ:
● SCC sẽ tiếp tục xác định các đánh giá, kế hoạch và xác định các nguồn lực bổ sung.
● Phiếu thành tích học tập, báo cáo tiến bộ, bản tự đánh giá của người học tiếng Anh (ELSSA) và
các đánh giá khác của địa phương.
AMAO II Đạt được năng lực tiếng Anh
Những ELL được kỳ vọng sẽ đạt được mức độ thông thạo tiếng Anh (nhóm AMAO II) bao gồm những học
sinh sau dựa trên điểm số ELPAC năm trước.
● Học sinh ở giai đoạn mở rộng
● Học sinh ở giai đoạn bắc cầu, những em không thông thạo tiếng Anh trong năm trước.

Mục Tiêu 3. Sự Tiến Bộ Ổn Định Trong Học Tập: Học khu sẽ xác định các đánh giá theo tiêu chuẩn cho
ELA và Toán Học. Dữ liệu thành tích CAASPP trong các Môn Rèn Luyện Anh Ngữ và Toán Học sẽ được
phân tích vào mỗi mùa thu. Các báo cáo tóm tắt của học khu sẽ được lập. Ngoài ra, các báo cáo cấp trường
xác định các học sinh chưa có tiến bộ cũng sẽ được lập cho mỗi địa điểm trường. Dữ liệu sẽ bao gồm các
hồ sơ thành tích theo ELPAC cũng như sự phân chia dữ liệu theo trường, cấp lớp và ngôn ngữ. Dữ liệu
CAASPP được xem xét ở cấp học khu nhằm xác định các khu vực ưu tiên để phát triển chuyên môn trên
toàn học khu. Dữ liệu tái phân loại được thu thập trong suốt học kỳ mùa xuân. Nhân viên học khu và phụ
huynh sẽ xem xét và phân tích thành tích theo các tiêu chí cần thiết cho công tác tái phân loại cho tất cả
những EL. Học sinh được đánh giá trong suốt cả năm học và nếu các em không đạt được thành tích theo
đúng cấp lớp thì các em được xác định là cần can thiệp về học tập.
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Mục Tiêu 4. Phát Triển Chuyên Môn:
Hoạt động phát triển chuyên môn chất lượng cao phải:
● cải thiện và tăng cường kiến thức của giáo viên về các môn học mà giáo viên đó giảng dạy và giúp
họ có trình độ chuyên môn cao
● được duy trì, mang tính chuyên sâu và dựa trên các tiêu chuẩn nhằm tác động tích cực và lâu dài
đến hoạt động giảng dạy trên lớp
● được chứng minh qua nghiên cứu trên cơ sở khoa học là có thể cải thiện thành tích học tập của
học sinh hoặc tăng cường đáng kể kiến thức và kỹ năng giảng dạy của giáo viên
● hỗ trợ sự thành công của tất cả người học
● đào tạo giáo viên trong việc sử dụng công nghệ
● thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu và đánh giá để cải thiện hoạt động giảng dạy
● đánh giá tính hiệu quả của hoạt động phát triển chuyên môn

Mục Tiêu 5. Sự Tham Gia của Phụ Huynh: Học khu của chúng tôi sẽ làm việc với DELAC và tất cả các
ELAC để xây dựng các nhóm phụ huynh kiểu mẫu. Các ủy ban sẽ tuân thủ các hướng dẫn của tiểu bang
và sẽ trình bày báo cáo hàng năm của họ cho Hội Đồng Ủy Thác của Học Khu Evergreen. Học Khu cũng
sẽ phát triển các quan hệ đối tác với cộng đồng.
Mục Tiêu 6: Đánh Giá: Các đánh giá trong lớp học có thể bao gồm một loạt các tùy chọn - từ các ghi chú
nhỏ trong khi quan sát học sinh đến việc cho làm các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Các tùy chọn có thể được
tạm chia thành hai hạng mục - đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết.

Đánh giá quá trình là các hoạt động đánh giá, xem xét và quan sát liên tục trong lớp học. Giáo viên sử
dụng đánh giá quá trình để cải thiện phương pháp giảng dạy và phản hồi của học sinh trong suốt quá
trình dạy và học. Ví dụ, nếu giáo viên quan sát thấy rằng một số học sinh không nắm bắt được khái niệm
thì giáo viên đó có thể thiết kế một hoạt động ôn tập hoặc sử dụng một chiến lược giảng dạy khác. Tương
tự như vậy, học sinh có thể theo dõi sự tiến bộ của mình qua các bài kiểm tra miệng và kiểm tra kiến thức
định kỳ. Kết quả của các đánh giá quá trình được sử dụng để sửa đổi và xác nhận hoạt động giảng dạy.

Đánh giá tổng kết thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chương trình và dịch vụ giảng
dạy vào cuối năm học hoặc tại một thời điểm được xác định trước. Mục tiêu của các đánh giá tổng kết là
đưa ra đánh giá về năng lực của học sinh -- sau khi hoàn tất một giai đoạn giảng dạy. Ví dụ, tại California,
CAASPP được thực hiện mỗi năm một lần - đây là một đánh giá tổng kết nhằm xác định khả năng của mỗi
học sinh tại các thời điểm được xác định trước. Các đánh giá tổng kết được sử dụng để xác định xem học
sinh đã làm chủ được các năng lực cụ thể hay chưa và xác định các lĩnh vực giảng dạy cần chú trọng hơn.
Một báo cáo đánh giá hàng năm về các Chương Trình cho Người Học Tiếng Anh sẽ được chia sẻ
tại cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Ủy Thác Evergreen.

Mục Tiêu 7. Năng Lực Đa Văn Hóa: Cung cấp các cơ hội trong lớp học, tại địa điểm trường, và tại các
hội thảo của học khu, để tất cả học sinh đều có cơ hội đạt được thành công trong học tập.
● Một triết lý nhấn mạnh tầm quan trọng, tính chính thống và sức sống của sự đa dạng dân tộc và
văn hóa trong việc định hình cuộc sống của các cá nhân và các nhóm trong lớp.
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● Một nỗ lực và quy trình phối hợp đòi hỏi sự đầu tư dài hạn về thời gian và công sức cũng như các
hành động được lên kế hoạch và theo dõi cẩn thận cho học sinh.
● Một hệ thống giáo dục được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc về hoạt động giảng dạy đáp ứng
về mặt văn hóa và ngôn ngữ.

Mục Tiêu 8. Giám Sát Thực Hiện Chương Trình: Mục tiêu chính của các hệ thống giám sát và trách nhiệm
là để đảm bảo rằng mọi trường học trong học khu đều có các chương trình hiệu quả và tuân thủ tối ưu
dành cho những ELL. Công tác giám sát sẽ bao gồm;
● Đánh giá tài liệu
● Học khu tự đánh giá: Các trường sẽ được đánh giá về công tác thực hiện các tiêu chuẩn Cốt Lõi
Chung/ELD mỗi năm và các đánh giá sẽ được sử dụng để lập các báo cáo tình trạng. Các hoạt
động kiểm tra sẽ do các Thành Viên Hội Học Sinh dẫn dắt.
● Hỗ trợ huấn luyện và phát triển chuyên môn liên tục: Học Khu sẽ chỉ định các Huấn Luyện Viên
của Học Khu. Những cá nhân này sẽ hỗ trợ địa điểm trường của họ, trong việc xây dựng các Cộng
Đồng Học Tập Chuyên Môn, đánh giá tài liệu, thực hiện đánh giá và tiến hành các cuộc trò chuyện
xung quanh vấn đề triển khai các thực tiễn giảng dạy cho EL.

Quá trình này thiết lập kỳ vọng cao đối với tất cả học sinh, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên
liên quan (quản trị viên, giáo viên và phụ huynh) trong tất cả các giai đoạn lập kế hoạch, triển khai, và
đánh giá đồng thời đảm bảo sự phối hợp ở mức độ cao giữa công tác cải thiện ở cấp học khu và cấp địa
điểm trường.

Đánh Giá và Trách Nhiệm: Vai Trò và Trách Nhiệm
Học Sinh
● Đến trường hàng ngày và cố gắng đạt được thành tích cao.
● Tham gia vào các hoạt động của trường.
● Thường xuyên trao đổi với phụ huynh, giáo viên, và nhân viên hỗ trợ.
● Tham gia các chương trình can thiệp nếu được chỉ định.

Phụ Huynh
● Giám sát/thúc đẩy EL tiến bộ trong học tập, bài tập về nhà, chuyên cần, hành vi.
● Hỗ trợ EL trong các hoạt động nhằm thúc đẩy thành tích của học sinh.
● Thường xuyên trao về sự tiến bộ của học sinh với học sinh, giáo viên và nhà tường.
● Tham dự các cuộc họp phụ huynh và các sự kiện của trường (ví dụ: Sự Kiện Mở, Họp Phụ
Huynh, Đêm Sự Kiện Dành Cho Gia Đình).
● Tham gia vào các ủy ban của trường-ELAC, Hội Đồng Tại Địa Điểm Trường & v.v.

Giáo Viên Trên Lớp
● Triển khai các chương trình cho EL cụ thể như được mô tả trong Kế Hoạch Tổng Thể này và cung
cấp hoạt động giảng dạy đáp ứng các khung của tiểu bang cũng như các tiêu chuẩn của học khu
và tiểu bang
● Đảm bảo Giảng Dạy Phát Triển Anh Ngữ phù hợp.
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● Theo dõi sự tiến bộ của EL. Đánh giá dữ liệu của trường/lớp học. Sử dụng dữ liệu để sửa đổi hoạt
động giảng dạy, nội dung đánh giá, các tiêu chuẩn ELD và các thủ tục đánh giá.
● Xác định/triển khai các chiến lược riêng cho Người Học Tiếng Anh và RFEPS.
● Ủng hộ các dịch vụ hỗ trợ cho các học sinh không đáp ứng được các tiêu chuẩn và chuẩn mực,
những em có thể có nguy cơ bị lưu ban hoặc cần các biện pháp can thiệp để đạt được mục tiêu.
● Tham gia các SST và/hoặc trong IEP nếu có thể và thông báo cho phụ huynh về sự tiến bộ và các
chiến lược để hỗ trợ học sinh đáp ứng được các tiêu chuẩn.
● Hỗ trợ việc triển khai Kế Hoạch Tổng Thể.

Phó Hiệu Trưởng
● Theo dõi sự tiến bộ của EL trong việc đạt được năng lực ngôn ngữ, và kết quả học tập.
● Hỗ trợ diễn giải các đánh giá học sinh, hợp tác với giáo viên, Huấn Luyện Viên của Học Khu, các
Lãnh Đạo Cấp Lớp tại Địa Điểm Trường trong việc đưa ra các sửa đổi và biện pháp can thiệp cho
chương trình cá nhân khi cần thiết.
● Hỗ trợ việc triển khai Kế Hoạch Tổng Thể cho EL.
Trợ Lý Chuyên Môn
● Cung cấp hỗ trợ trong các môn học cốt lõi.
● Hỗ trợ công tác kiểm tra học sinh.
● Hỗ trợ việc triển khai Kế Hoạch Tổng Thể.

Ủy Ban Cố Vấn Cho Người Học Tiếng Anh của Học Khu (DELAC)
● Kiểm tra kết quả đánh giá chương trình hàng năm và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện chương
trình.

Giám Đốc Giảng Dạy
● Giám sát việc triển khai Kế Hoạch Tổng Thể và sự phù hợp của nó với Kế Hoạch Kiểm Soát và
Thực Thi Trách Nhiệm Địa Phương (LCAP) và Kế Hoạch Chiến Lược của Học Khu.
● Đánh giá dữ liệu EL của học khu và địa điểm trường.
● Giám sát các Huấn Luyện Viên của Học Khu, Ủy Ban EL, cách thức lựa chọn tài liệu được sử dụng
trong hoạt động cung cấp ELD và chương trình giảng dạy cốt lõi trong lớp học cho người học
tiếng Anh.
● Xây dựng kế hoạch làm việc, giám sát và làm việc chặt chẽ với các Trợ Giảng ELD.
● Họp mặt với hiệu trưởng và các Thành Viên Hội Học Sinh để đánh giá các kế hoạch tại địa điểm
trường dành cho người học tiếng Anh.
● Làm việc với các thành viên Nhóm Hợp Tác Chiến Lược để lập Báo Cáo Đánh Giá EL Hàng Năm.
● Phối hợp với Điều Phối Viên Hướng Dẫn để giải quyết các nhu cầu về giáo viên mới nhằm hỗ trợ
giảng dạy trên lớp cho Người Học Tiếng Anh.
● Tổ chức tất cả các cơ hội Tham Gia của Phụ Huynh trên toàn học khu.
Quản Trị Viên Tại Địa Điểm Trường
● Giám sát hoạt động giảng dạy cho EL
● Chịu trách nhiệm về tất cả các thủ tục và yêu cầu pháp lý liên quan đến EL tại trường.
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● Theo dõi việc xếp lớp cho Người Học Tiếng Anh và giám sát quá trình tái phân loại.
● Báo cáo cho quản trị viên học khu về sự tiến bộ và việc xếp lớp cho Người Học Tiếng Anh.

Giám Đốc Tài Chính
● Theo dõi ngân sách liên quan đến EL.

Các Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc
● Các Giám Đốc Giảng Dạy và Dịch Vụ Học Sinh cùng với Phó To� ng Giá m Đo� c sẽ hợp tác về vấn đề
thành tích của học sinh.

Giám Đốc Nhân Sự
● Tuyển dụng và giám sát việc sắp xếp nhân viên ELD.
● Kiểm tra chứng nhận của tất cả các nhân viên làm việc với Người Học Tiếng Anh.

Tổng Giám Đốc
● Đánh giá các mục tiêu của học khu liên quan đến Kế Hoạch Chiến Lược, bao gồm việc triển khai
Kế Hoạch Tổng Thể, thành tích của học sinh, hoạt động phát triển chuyên môn, đánh giá và trách
nhiệm.
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Chương Bảy
Tài Trợ và các Nguồn Lực
Tài Trợ và các Nguồn Lực ELD
Các quỹ được phân bổ theo ủy nhiệm tài trợ theo quy định của Bộ Luật Giáo Dục, các quy định của tiểu
bang và các chính sách của học khu. LCAP và các quỹ minh bạch khác được sử dụng để bổ sung cho
chương trình giáo dục cốt lõi và không thay cho tiền từ quỹ chung. Chương trình cốt lõi được quỹ chung
hỗ trợ. Các chi phí được Phòng Kinh Doanh của học khu và kiểm toán bên ngoài tiến hành kiểm toán
hàng năm.
Quy trình sau đây được sử dụng để xây dựng các kế hoạch cho hoạt động của chương trình và công tác
cải thiện chương trình, và việc phân bổ các quỹ theo đó.

1. Các nhóm Quản Trị Viên, Thành Viên Hội Đồng, Thành Vên Hội Học Sinh, Thành Viên Cộng Đồng,
Phụ Huynh và Giáo Viên của học khu sẽ suy nghĩ về các mục đích và mục tiêu. Các mục đích và
mục tiêu sau đó được phân loại, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và xếp lịch triển khai. Các kết quả
của ủy ban được hội đồng phê duyệt và trình bày cho cộng đồng lớn hơn. Kế hoạch này nhằm
đáp ứng nhu cầu của tất cả các học sinh.
2. Đối với Chương Trình cho Người Học Tiếng Anh, các quỹ dựa trên Đăng Ký Hợp Nhất sau khi đã
phối hợp với Hội Học Sinh. Đăng Ký Hợp Nhất được trình cho Hội Đồng Ủy Thác để phê duyệt.

3. Hiệu trưởng điều phối công tác xây dựng kế hoạch ở cấp trường và ưu tiên các nhu cầu dựa trên
dữ liệu. Hiệu trưởng họp mặt với Hội Đồng Tại Địa Điểm Trường và các nhóm ELAC trước khi kế
hoạch và ngân sách của trường được Hội Đồng Ủy Thác phê duyệt. Hiệu trưởng đảm bảo rằng
phụ huynh và nhân viên được thông báo về hoạt động tài trợ và kế hoạch tại địa điểm trường.
4. Ủy Ban Cố Vấn Tại Địa Điểm Trường và Học Khu đảm nhận các vai trò sau trong việc theo dõi
ngân sách:
● Hội Đồng Tại Địa Điểm Trường cung cấp ý kiến đóng góp liên quan đến việc xây
dựng/sửa đổi kế hoạch của trường và phê duyệt kế hoạch của trường.
● Các thành viên ELAC tư vấn và đưa ra ý kiến đóng góp về kế hoạch và ngân sách của
trường.
● DELAC đưa ra ý kiến đóng góp về kế hoạch ở cấp học khu.

5. Học khu sử dụng Quỹ Chung để cung cấp chương trình cơ sở cho tất cả học sinh. Chương trình
này bao gồm các tài liệu chương trình giảng dạy cốt lõi, vật tư giảng dạy, lương cho giáo viên và
các dịch vụ khác của học khu (ví dụ như dịch vụ đi lại, thư viện, Giáo Dục Đặc Biệt, thực phẩm tốt
cho sức khỏe và dịch vụ tư vấn) cũng như các hệ thống hỗ trợ giám sát việc triển khai chương
trình và sự tiến bộ của học sinh, và hoạt động đánh giá chương trình. Tài liệu cốt lõi về các Môn
Rèn Luyện Ngôn Ngữ và Toán Học cung cấp các tài liệu bổ sung về Khả Năng Tiếp Cận Phổ Quát
nhằm giúp đảm bảo EL có khả năng tiếp cận chương trình giảng dạy cốt lõi. Chương trình cơ sở
cũng bao gồm các tài liệu chương trình ELD được Học Khu thông qua.
33

Các Quỹ LCAP
Các quỹ LCAP được sử dụng để bổ sung cho chương trình cốt lõi. Chúng được lồng ghép với các nguồn
tài trợ bổ sung khác. Các quỹ này được sử dụng cho các dịch vụ bổ sung như:
● Việc làm cho các giáo viên phụ
● Trợ lý chuyên môn
● Mua tài liệu giảng dạy bổ sung
● Đào tạo tại chức cho giáo viên và trợ lý chuyên môn để phát triển kỹ năng giảng dạy
● Hỗ trợ các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh
● Đào tạo cho phụ huynh
● Các dịch vụ phiên dịch
● Các chi phí hợp lý khác liên quan đến chương trình

Các dịch vụ được cung cấp thông qua các quỹ LCAP được thiết kế để đảm bảo EL có thể phát triển đầy
đủ năng lực tiếng Anh nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể, đồng thời để đảm bảo các em có thể bù đắp
được các thiếu hụt về học tập có thể có trong các lĩnh vực khác của chương trình giảng dạy cốt lõi do rào
cản ngôn ngữ. Công tác phân bổ áp dụng cho các trường được xác định là có nhu cầu cao nhất dựa trên
Đăng Ký Hợp Nhất.

Tiêu Đề 1 Phần A
Các chương trình toàn trường theo Tiêu Đề 1 cho phép trường sử dụng quỹ từ Tiêu Đề 1 để nâng cao
thành tích cho tất cả học sinh và cải thiện toàn bộ chương trình giáo dục của trường. Các quỹ toàn trường
có thể được sử dụng để hỗ trợ các chương trình một cách linh hoạt. Tất cả các chiến lược cải cách phải
giúp tăng số lượng và chất lượng học tập đồng thời mang đến chương trình giảng dạy chất lượng cao cho
học sinh theo một kế hoạch toàn diện nhằm giúp học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn đầy thách thức của tiểu
bang.

Tiêu Đề 1 Phần C (Người Di Cư)
Chương Trình Giáo Dục Người Di Cư của chúng tôi được giám sát theo khu vực quận và tất cả các sự kiện
và dịch vụ đều do một nhóm của quận tổ chức.
Có các Cơ Hội Chương Trình như sau cho học sinh và/hoặc phụ huynh:
● Hội nghị về lãnh đạo cho phụ huynh
● Viện sức khỏe
● Tài liệu giảng dạy bổ sung
● Chương trình mầm non

Tiêu Đề III/LEP (Năng Lực Tiếng Anh Hạn Chế)
Chương trình Tiêu Đề III của liên bang hiện đã được hợp nhất với chương trình Tiêu Đề I, và cung cấp
quỹ cho các chương trình và dịch vụ bổ sung cho người học tiếng Anh. Các hoạt động bắt buộc bao gồm
cung cấp hoạt động giảng dạy và các dịch vụ hỗ trợ giảng dạy liên quan đến sự phát triển Anh Ngữ và sự
tiến bộ về học tập trong chương trình giảng dạy cốt lõi sao cho những EL có thể đáp ứng và vượt xa các
tiêu chuẩn của học khu và tiểu bang.
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Các chương trình phải cung cấp cơ hội phát triển cho các nhân viên nhà trường được chỉ định cho những
EL. Các quỹ Tiêu Đề III cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, phát triển chương trình
giảng dạy, sự tham gia của phụ huynh và các hoạt động chương trình cho EL có liên quan theo nhiều
cách.
Các Chương Trình Hỗ Trợ EL Bổ Sung
Can Thiệp/Bồi Dưỡng Trước/Sau Giờ Học: Các chương trình này được đưa vào các chương trình tại địa
điểm trường và đã được xác định dựa trên các Kế Hoạch và nhu cầu của trường.

Chương Trình Hướng Dẫn (Bộ Luật Giáo Dục 44259(c)
Các giáo viên được chỉ định tham gia vào một chương trình hướng dẫn cho giáo viên mới để họ có được
Chứng Nhận Đạt Chuẩn Chuyên Môn. Chương trình cũng giúp các giáo viên mới phát triển chuyên môn
trong tất cả các lĩnh vực giảng dạy. Khoa Người Học Tiếng Anh và chương trình hướng dẫn cho giáo viên
mới cộng tác và làm việc chặt chẽ để có được và giữ chân các giáo viên có trình độ cao nhất cho những
Người Học Tiếng Anh của chúng tôi.
Các Chương Trình Can Thiệp/Bồi Dưỡng Trước/Sau Giờ Học:
Quản trị viên tại địa điểm trường có trách nhiệm đưa ra các biện pháp can thiệp phù hợp cho những
Người Học Tiếng Anh tại địa điểm trường của họ. Dữ liệu sẽ được phân tích và các nhóm phụ huynh
thích hợp sẽ có trách nhiệm hợp tác để hoàn thành Kế Hoạch của Trường và giám sát các chương trình
tại địa điểm trường.
Các biện pháp can thiệp cụ thể được ghi vào Kế Hoạch Riêng cho Thành Tích của Học Sinh (SPSA).
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Chương Tám
Lộ Trình cho Người Học Tiếng Anh của California

LỘ TRÌNH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CỦA CALIFORNIA:
CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH
LỘ TRÌNH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CỦA CALIFORNIA
Vào ngày 12 tháng 7 năm 2017, Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang California đã nhất trí thông qua một chính
sách mới cho Người Học Tiếng Anh với tên gọi Lộ Trình cho Người Học Tiếng Anh của California: Các
Chương Trình và Dịch Vụ Giáo Dục Cho Người Học Tiếng Anh. Chính sách này thay thế cho chính sách
Người Học Tiếng Anh năm 1998 dựa trên Dự Luật 227.
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Chính sách Người Học Tiếng Anh mới tập trung rõ ràng vào những người học tiếng Anh trong bối cảnh
các nỗ lực của tiểu bang nhằm cải thiện hệ thống giáo dục, chất lượng dạy và học, và kết quả giáo dục.
Chính sách tập trung vào các tiêu chuẩn, khung chương trình giảng dạy, đánh giá, cải thiện trách
nhiệm/trường học, chất lượng nhà giáo dục, giáo dục mầm non/mẫu giáo, các dịch vụ hỗ trợ xã hội và
gia đình, và sự tham gia của phụ huynh/cộng đồng. Mục đích của chính sách là thúc đẩy việc xây dựng
năng lực và cải thiện liên tục tại địa phương trong mỗi lĩnh vực này và mối tương quan của chúng, dựa
trên bằng chứng về mức độ hiệu quả từ trải nghiệm tại địa phương cũng như bằng chứng nghiên cứu
chính xác nhất hiện nay thể hiện thế mạnh và nhu cầu của những người học tiếng Anh đến từ nhiều
nguồn gốc.

Đối tượng dự kiến chính là các Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (LEA) và phòng giáo dục quận cũng như
các cơ quan khác cung cấp hỗ trợ chuyên môn. Nhưng tất cả các cơ quan có trách nhiệm giáo dục trẻ em,
bao gồm các nhà giáo dục mầm non, các tổ chức giáo dục đại học, các cơ quan chứng nhận, và các tổ chức
chuyên môn và vận động cũng là một phần trong số các đối tượng dự kiến. Là một tiểu bang với sự thịnh
vượng phụ thuộc vào sự thành công của những người nhập cư và con cái của họ, chúng tôi hy vọng rằng
California có thể hiểu được tầm nhìn này và sứ mệnh giáo dục của chúng tôi.

Tầm Nhìn
Những người học tiếng Anh có thể tiếp cận đầy đủ và có ý nghĩa đồng thời tham gia vào hoạt động giáo
dục thế kỷ 21 từ lớp mầm non đến hết lớp mười hai, giúp họ đạt được trình độ tiếng Anh cao, thông thạo
các tiêu chuẩn cấp lớp, và có cơ hội phát triển năng lực đa ngôn ngữ.

Sứ Mệnh
Các trường học tại California khẳng định, hoan nghênh và đáp ứng một loạt các thế mạnh, nhu cầu và
bản sắc khác nhau của EL. Các trường học tại California trang bị cho các học sinh tốt nghiệp các kỹ năng
và năng lực ngôn ngữ, học tập và xã hội mà các em cần để học đại học, làm việc và tham gia với tư cách
công dân trong một thế giới toàn cầu, đa dạng và đa ngôn ngữ, từ đó đảm bảo một tương lai thịnh vượng
cho California.

Bốn Nguyên Tắc Tương Quan
Bốn nguyên tắc hỗ trợ tầm nhìn và là nền tảng của Lộ Trình cho Người Học Tiếng Anh của California. Các
nguyên tắc này nhằm hướng tất cả các cấp độ của hệ thống tới một tập hợp các thực hành, dịch vụ, mối
quan hệ và cách tiếp cận nhất quán và phù hợp đến hoạt động dạy và học, mà từ đó có thể cùng nhau tạo
ra một nền giáo dục thế kỷ 21 mạnh mẽ, hiệu quả cho những người học tiếng Anh. Đằng sau việc áp dụng
có hệ thống các nguyên tắc này là hiểu biết cơ bản rằng việc phát triển đồng thời khả năng ngôn ngữ và
học tập của người học tiếng Anh là trách nhiệm chung của tất cả các nhà giáo dục, và rằng tất cả các cấp
độ trong hệ thống giáo dục đều đóng vai trò trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận và thành tích của 1,3
triệu người học tiếng Anh theo học tại các trường của chúng tôi.
●
●
●
●

Các Trường Học Định Hướng Theo Tài Sản và Đáp Ứng Theo Nhu Cầu
Chất Lượng Trí Tuệ trong Giảng Dạy và Khả Năng Tiếp Cận Có Ý Nghĩa
Điều Kiện về Hệ Thống nhằm Hỗ Trợ Tính Hiệu Quả
Sự Phù Hợp và Kết Nối trong và giữa các Hệ Thống
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Các nguyên tắc này, và các yếu tố theo sau, đều dựa trên nghiên cứu và giá trị, và phát triển dựa trên
Khung ELA/ELD của California, Kế Hoạch Chi Tiết cho các Trường Học Tuyệt Vời 1.0 và 2.0, và các tài
liệu chính sách và hướng dẫn khác của tiểu bang. Điều quan trọng là nhấn mạnh rằng các nguyên tắc và
các yếu tố này không được coi là một danh sách kiểm tra. Thay vào đó, chúng có thể được coi là các phím
trên một nhạc cụ, mà từ đó tạo ra hòa âm và âm nhạc. Theo nghĩa đó, các học khu chính là các nhạc sĩ và
cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm lựa chọn và triển khai.
Nguyên Tắc Số 1:
CÁC TRƯỜNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG THEO TÀI SẢN VÀ ĐÁP ỨNG THEO NHU CẦU
Các trường mầm non và trường học đáp ứng được các thế mạnh, nhu cầu và bản sắc khác nhau của EL,
đồng thời hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển cảm xúc-xã hội của người học tiếng Anh. Các chương trình coi
trọng và phát triển dựa trên các tài sản văn hóa và ngôn ngữ mà học sinh mang đến cho chương trình
giáo dục của các em trong môi trường học tập an toàn và mang tính khẳng định. Các nhà giáo dục coi
trọng và xây dựng các mối quan hệ đối tác vững chắc giữa gia đình, cộng đồng và nhà trường.

A. Ngôn ngữ và văn hóa mà EL mang đến cho chương trình giáo dục của các em là tài sản cho việc học
của chính các em, và là những đóng góp quan trọng cho các cộng đồng học tập của chúng tôi. Các tài sản
này được coi trọng và phát triển trong chương trình và hoạt động giảng dạy đáp ứng về mặt văn hóa và
trong các chương trình hỗ trợ, bất cứ khi nào có thể, cho sự phát triển năng lực đa ngôn ngữ
B. Nhận thấy rằng không có hồ sơ EL nào là đơn lẻ và không có cách tiếp cận tiêu chuẩn nào phù hợp với
tất cả nên các chương trình, chương trình giảng dạy và hoạt động giảng dạy đều đáp ứng được các đặc
điểm và trải nghiệm khác nhau của học sinh là EL.

C. Môi trường và khuôn viên trường học mang tính khẳng định, bao hàm và an toàn

D. Nhà trường coi trọng và xây dựng các mối quan hệ đối tác vững chắc giữa gia đình và nhà trường

Nguyên Tắc Số 2:
CHẤT LƯỢNG TRÍ TUỆ TRONG GIẢNG DẠY VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÓ Ý NGHĨA
Những người học tiếng Anh được tham gia vào các trải nghiệm học tập phong phú về trí tuệ và phù hợp
về mặt phát triển, giúp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh ở mức độ cao. Các trải nghiệm này kết hợp sự phát
triển ngôn ngữ, hiểu biết và việc học nội dung cũng như cung cấp khả năng tiếp cận để hiểu và tham gia
thông qua hoạt động giảng dạy và phân tầng kiến thức bằng ngôn ngữ bản địa. Những người học tiếng
Anh có khả năng tiếp cận có ý nghĩa một chương trình giảng dạy đầy đủ dựa trên tiêu chuẩn và có liên
quan cũng như có cơ hội để phát triển năng lực tiếng Anh và các Ngôn Ngữ khác.

A. Sự phát triển ngôn ngữ diễn ra trong và thông qua nội dung và được lồng ghép trong toàn bộ chương
trình giảng dạy, bao gồm ELD lồng ghép và ELD dựa trên nội dung được chỉ định (theo Khung ELA/ELD).
B. Học sinh được cung cấp một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, giàu trí tuệ, dựa trên tiêu chuẩn với
hoạt động giảng dạy phân tầng kiến thức để hiểu, tham gia và nắm vững kiến thức.
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C. Hoạt động dạy và học nhấn mạnh sự tham gia, tương tác, truyền đạt, tìm hiểu và tư duy phản biện –
với kỳ vọng cao đối với EL tương tự như đối với tất cả các học sinh.
D. EL có thể tiếp cận chương trình giảng dạy đầy đủ cùng với các hỗ trợ và dịch vụ dành cho EL.

E. Ngôn ngữ ở nhà của học sinh (nếu có thể) được hiểu là phương tiện để tiếp cận nội dung chương trình
giảng dạy, như một nền tảng để phát triển tiếng Anh, và được phát triển đến mức độ hiểu biết cao và
thông thạo cao cùng với tiếng Anh.

F. Tài liệu giảng dạy phù hợp hỗ trợ việc sử dụng trí tuệ cũng như phát triển ngôn ngữ lồng ghép và học
nội dung ở mức độ cao, đồng thời tạo cơ hội để sử dụng song ngữ phù hợp với mô hình chương trình.

G. Người Học Tiếng Anh được cung cấp các lựa chọn về các chương trình hỗ trợ/phát triển ngôn ngữ dựa
trên nghiên cứu (bao gồm các tùy chọn phát triển kỹ năng bằng nhiều ngôn ngữ) và được ghi danh vào
các chương trình được thiết kế để vượt qua rào cản ngôn ngữ và cung cấp khả năng tiếp cận chương
trình giảng dạy.

Nguyên Tắc Số 3:
ĐIỀU KIỆN VỀ HỆ THỐNG NHẰM HỖ TRỢ TÍNH HIỆU QUẢ
Mỗi cấp độ của hệ thống trường (tiểu bang, quận, học khu, trường, mầm non) đều có các lãnh đạo và nhà
giáo dục am hiểu và đáp ứng được các thế mạnh và nhu cầu của những người học tiếng Anh và cộng đồng
của họ, đồng thời sử dụng đánh giá hợp lệ và các hệ thống dữ liệu khác có khả năng đóng góp cho hoạt
động giảng dạy và sự cải thiện liên tục; các nguồn lực và hỗ trợ theo bậc được cung cấp để đảm bảo các
chương trình vững chắc và tăng cường năng lực của giáo viên và nhân viên nhằm phát triển dựa trên thế
mạnh và đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Anh.

A. Ban lãnh đạo thiết lập các mục tiêu và cam kết rõ ràng về khả năng tiếp cận, sự phát triển hướng tới
thông thạo tiếng Anh, thành tích học tập và sự tham gia của người học tiếng Anh đồng thời duy trì sự tập
trung trên toàn hệ thống vào tiến độ hướng tới các mục tiêu này và sự Cải Thiện liên tục. B. Hệ thống
trường đầu tư đầy đủ các nguồn lực để hỗ trợ các điều kiện cần thiết nhằm đáp ứng các nhu cầu của EL.
C. Một hệ thống đánh giá có giá trị về mặt văn hóa và ngôn ngữ và đáng tin cậy hỗ trợ hoạt động giảng
dạy, sự cải thiện liên tục và trách nhiệm để đạt được năng lực tiếng Anh, năng lực song ngữ và thành tích
trong học tập.

D. Công tác xây dựng năng lực diễn ra ở tất cả các cấp của hệ thống, bao gồm phát triển khả năng lãnh
đạo để hiểu và đáp ứng các nhu cầu của EL, sự phát triển chuyên môn và thời gian hợp tác cho giáo viên,
cùng những nỗ lực mạnh mẽ để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và phát triển nguồn lực (tuyển dụng
và phát triển) nhà giáo dục có kỹ năng trong việc đáp ứng các nhu cầu của EL, bao gồm cả các giáo viên
song ngữ.
Nguyên Tắc Số 4:
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SỰ PHÙ HỢP VÀ KẾT NỐI TRONG VÀ GIỮA CÁC HỆ THỐNG
Người học tiếng Anh được trải nghiệm một tập hợp các thực tiễn và lộ trình nhất quán, có kết nối và liên
kết xuyên suốt các cấp lớp và phân khúc giáo dục bắt đầu với một nền tảng vững chắc trong giai đoạn
giáo dục mầm non và tiếp tục đến giai đoạn tái phân loại, tốt nghiệp và giáo dục đại học. Các lộ trình này
bồi dưỡng các kỹ năng, (các) ngôn ngữ, hiểu biết và kiến thức mà học sinh cần để sẵn sàng học đại học
và đi làm cũng như tham gia vào một thế giới toàn cầu, đa dạng ngôn ngữ trong thế kỷ 21.
A. Các cách tiếp cận và chương trình cho EL được thiết kế nhằm tạo sự liên tục, phù hợp và kết nối giữa
các phân khúc lớp và hệ thống, bắt đầu với một nền tảng vững chắc trong giai đoạn giáo dục mầm non
(mẫu giáo) và tiếp tục đến giai đoạn tái phân loại, tốt nghiệp và giáo dục đại học.

B. Các trường lập kế hoạch lịch trình và nguồn lực để cung cấp thêm thời gian ở trường (khi cần thiết)
và xây dựng quan hệ đối tác với các thực thể ngoài giờ và các thực thể khác nhằm cung cấp hỗ trợ bổ
sung cho EL, để đáp ứng những thách thức khác mà EL phải đối mặt trong quá trình học tiếng Anh và
tiếp cận/nắm vững tất cả các nội dung học tập,

C. Các cách tiếp cận và chương trình cho EL được thiết kế để nhất quán giữa các trường trong các học
khu, giữa các sáng kiến và trên toàn tiểu bang.

Các nguyên tắc và các yếu tố này không được coi là một danh sách kiểm tra, mà là một tập hợp các cân
nhắc dựa trên nghiên cứu và thực tiễn, mà có thể hữu ích đối với các học khu địa phương khi họ phát
triển chiến lược và sửa đổi kế hoạch của mình trong quá trình cải thiện liên tục. Ví dụ, như một hướng
dẫn, Bảng 1 cho thấy sự giao nhau giữa các nguyên tắc và các yếu tố với các ưu tiên của Phương Thức
Kiểm Soát Tài Trợ của Địa Phương (LCFF). Các yếu tố này càng trở thành một phần trong phương tiện
trao đổi cho các hệ thống thì chúng tôi, với tư cách là một cộng đồng các nhà giáo dục, càng có thể định
hình các cuộc đối thoại về ưu tiên với phụ huynh và các thành viên cộng đồng cũng như trong nội bộ các
học khu và các học sinh là Người Học Tiếng Anh của chúng tôi càng được phục vụ tốt hơn.
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Bản Tiêu Chí Đánh Giá Lộ Trình cho Người Học Tiếng Anh
Các nhóm của trường và học khu có thể sử dụng bản tiêu chí tự đánh giá trên các trang sau đây để đánh
giá tình trạng ban hành các Nguyên Tắc Lộ Trình hiện tại và xác định các lĩnh vực cần chú ý.
Nguyên Tắc Số 1: CÁC TRƯỜNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG THEO TÀI SẢN VÀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU
Các trường mầm non và trường học đáp ứng được các thế mạnh, nhu cầu và bản sắc khác nhau của EL,
đồng thời hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển cảm xúc-xã hội của người học tiếng Anh. Các chương trình coi
trọng và phát triển dựa trên các tài sản văn hóa và ngôn ngữ mà học sinh mang đến cho chương trình
giáo dục của các em trong môi trường học tập an toàn và mang tính khẳng định. Các nhà giáo dục coi
trọng và xây dựng các mối quan hệ đối tác vững chắc giữa gia đình, cộng đồng và nhà trường.
Yếu Tố

1 Hiếm Khi Đáp
Ứng

2 Khá Đáp Ứng

3 Đáp Ứng

4 Đáp Ứng Rất
Tốt
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A. Ngôn ngữ và văn hóa
mà EL mang đến cho
chương trình giáo dục
của các em là tài sản
cho việc học của chính
các em, và là những
đóng góp quan trọng
cho các cộng đồng học
tập của chúng tôi. Các
tài sản này được coi
trọng và phát triển
trong chương trình và
hoạt động giảng dạy
đáp ứng về mặt văn hóa
và trong các chương
trình hỗ trợ, bất cứ khi
nào có thể, cho sự phát
triển năng lực đa ngôn
ngữ

Trường tập
trung vào hoạt
động giáo dục
đơn ngữ.

Trường thể
hiện sự tập
trung ở mức
thấp tới việc
cung cấp hoạt
động giáo dục
song ngữ.

Trường thể
hiện sự tập
trung ở mức
vừa phải tới
việc cung cấp
hoạt động giáo
dục đa ngôn
ngữ.

Trường tập
trung vào hoạt
động giáo dục
đa ngôn ngữ, và
tận tâm trong
việc bảo tồn văn
hóa của tất cả
học sinh.

B. Nhận thấy rằng
không có hồ sơ EL nào
là đơn lẻ và không có
cách tiếp cận tiêu chuẩn
nào phù hợp với tất cả
nên các chương trình,
chương trình giảng dạy
và hoạt động giảng dạy
đều đáp ứng được các
đặc điểm và trải nghiệm
khác nhau của học sinh
là EL.

Các chương
trình, chương
trình giảng dạy
và hoạt động
giảng dạy đều
giống nhau cho
tất cả các học
sinh.

Các chương
trình, chương
trình giảng dạy
và hoạt động
giảng dạy được
điều chỉnh phần
nào để phù hợp
với các học
sinh.

Các chương
trình, chương
trình giảng dạy
và hoạt động
giảng dạy được
điều chỉnh ở
mức vừa phải
để phù hợp với
các học sinh.

Các chương
trình, chương
trình giảng dạy
và hoạt động
giảng dạy được
thiết kế riêng
cho từng học
sinh nhằm thúc
đẩy tối đa khả
năng học tập
cho mỗi cá
nhân.
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C. Môi trường và khuôn
viên trường học mang
tính khẳng định, bao
hàm và an toàn

Môi trường
trường học
đáng ngờ,
và/hoặc không
hoan nghênh
một số dân tộc
thiểu số.

Môi trường
trường học tạo
cảm giác khá an
toàn, và hoan
nghênh hầu hết
các học sinh và
gia đình của các
em.

Môi trường
trường học tạo
cảm giác an
toàn, và hoan
nghênh hầu hết
các học sinh và
gia đình của các
em.

Môi trường
trường học tạo
cảm giác an
toàn và hoan
nghênh. Học
sinh và gia đình
của các em
được đối xử
công bằng.

D. Nhà trường coi trọng
và xây dựng các mối
quan hệ đối tác vững
chắc giữa gia đình và
nhà trường

Phụ huynh
hiếm khi được
bao hàm hoặc
hiếm khi có mặt
trong các hoạt
động của
trường.

Phụ huynh
phần nào được
bao hàm và
tham gia vào
trải nghiệm học
tập của con họ.

Phụ huynh
được bao hàm
và tham gia ở
mức vừa phải
vào trải nghiệm
học tập của con
họ.

Phụ huynh
được bao hàm
và tham gia
nhiều vào trải
nghiệm học tập
của con họ.

Nguyên Tắc Số 2: CHẤT LƯỢNG TRÍ TUỆ TRONG GIẢNG DẠY VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÓ Ý NGHĨA
Những người học tiếng Anh được tham gia vào các trải nghiệm học tập phong phú về trí tuệ và phù hợp
về mặt phát triển, giúp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh ở mức độ cao. Các trải nghiệm này kết hợp sự phát
triển ngôn ngữ, hiểu biết và việc học nội dung cũng như cung cấp khả năng tiếp cận để hiểu và tham gia
thông qua hoạt động giảng dạy và phân tầng kiến thức bằng ngôn ngữ bản địa. Những người học tiếng
Anh có khả năng tiếp cận có ý nghĩa một chương trình giảng dạy đầy đủ dựa trên tiêu chuẩn và có liên
quan cũng như có cơ hội để phát triển năng lực tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.
Yếu Tố

1 Thực Hiện
Kém

2 Thực Hiện
Ở Mức Vừa Phải

3 Thực Hiện
Ở Mức Thích
Hợp

4 Thực Hiện
Xuất Sắc
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A. Sự phát triển ngôn
ngữ diễn ra trong và
thông qua nội dung và
được lồng ghép trong
toàn bộ chương trình
giảng dạy, bao gồm
ELD lồng ghép và ELD
dựa trên nội dung
được chỉ định (theo
Khung ELA/ELD).

Sự phát triển
ngôn ngữ không
diễn ra trong và
thông qua nội
dung và được
lồng ghép trong
toàn bộ chương
trình giảng dạy.

Sự phát triển
ngôn ngữ diễn
ra không nhất
quán trong và
thông qua nội
dung và được
lồng ghép trong
toàn bộ chương
trình giảng dạy.

Sự phát triển
ngôn ngữ diễn
ra trong và
thông qua nội
dung và được
lồng ghép trong
toàn bộ chương
trình giảng dạy.

Sự phát triển
ngôn ngữ diễn
ra nhất quán
trong và thông
qua tất cả các
nội dung và
được lồng ghép
trong toàn bộ
chương trình
giảng dạy.

B. Học sinh được cung
cấp một chương trình
giảng dạy nghiêm ngặt,
giàu trí tuệ, dựa trên
tiêu chuẩn với hoạt
động giảng dạy phân
tầng kiến thức để hiểu,
tham gia và nắm vững
kiến thức.

Cung cấp
chương trình
giảng dạy không
dựa trên tiêu
chuẩn, không
nghiêm ngặt
hoặc không giàu
trí tuệ, không có
hoạt động giảng
dạy phân tầng
kiến thức để
hiểu, tham gia
và nắm vững
kiến thức.

Cung cấp
chương trình
giảng dạy dựa
trên tiêu chuẩn,
nghiêm ngặt và
phần nào giàu
trí tuệ, có hoạt
động giảng dạy
phân tầng kiến
thức ngoài kế
hoạch để hiểu,
tham gia và nắm
vững kiến thức.

Cung cấp
chương trình
giảng dạy dựa
trên tiêu chuẩn,
nghiêm ngặt và
giàu trí tuệ, có
hoạt động giảng
dạy phân tầng
kiến thức để
hiểu, tham gia
và nắm vững
kiến thức.

Cung cấp
chương trình
giảng dạy dựa
trên tiêu chuẩn,
nghiêm ngặt và
giàu trí tuệ, có
hoạt động giảng
dạy phân tầng
kiến thức chiến
lược để hiểu,
tham gia và nắm
vững kiến thức.

C. Hoạt động dạy và
học nhấn mạnh sự
tham gia, tương tác,
truyền đạt, tìm hiểu và
tư duy phản biện – với
kỳ vọng cao đối với EL
tương tự như đối với
tất cả các học sinh.

Hoạt động dạy
và học không có
sự tham gia, tập
trung vào giáo
viên, không có
sự tìm hiểu và
tư duy thụ động
với kỳ vọng
thấp đối với học
sinh là EL.

Hoạt động dạy
và học nhấn
mạnh sự tham
gia, tương tác,
truyền đạt, tìm
hiểu và tư duy
phản biện với
kỳ vọng thấp
đối với học sinh
là EL.

Hoạt động dạy
và học nhấn
mạnh sự tham
gia, tương tác,
truyền đạt, tìm
hiểu và tư duy
phản biện với
kỳ vọng cao đối
với học sinh là
EL.

Hoạt động dạy
và học nhấn
mạnh sự tham
gia, tương tác,
truyền đạt, tìm
hiểu và tư duy
phản biện với
kỳ vọng cao đối
với các học sinh
là EL tương tự
như đối với tất
cả các học sinh.
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D. EL có thể tiếp cận
chương trình giảng
dạy đầy đủ cùng với
các hỗ trợ và dịch vụ
dành cho EL.

Các học sinh là
EL có thể tiếp
cận một phần
chương trình
giảng dạy và
không có các hỗ
trợ và dịch vụ
dành cho EL.

Các học sinh là
EL có thể tiếp
cận phần lớn
chương trình
giảng dạy và
không có các hỗ
trợ và dịch vụ
dành cho EL.

Các học sinh là
EL có thể tiếp
cận chương
trình giảng dạy
cùng với các hỗ
trợ và dịch vụ
dành cho EL.

Các học sinh là
EL có thể tiếp
cận chương
trình giảng dạy
đầy đủ trong tất
cả các lĩnh vực
nội dung cùng
với các hỗ trợ và
dịch vụ dành
cho EL.

E. Ngôn ngữ ở nhà của
học sinh (nếu có thể)
được hiểu là phương
tiện để tiếp cận nội
dung chương trình
giảng dạy, như một
nền tảng để phát triển
tiếng Anh, và được
phát triển đến mức độ
hiểu biết và thông thạo
cao cùng với tiếng Anh.

Ngôn ngữ ở nhà
của học sinh
được hiểu là bất
lợi cho việc tiếp
cận nội dung
chương trình
giảng dạy, và
không được
phát triển đến
mức độ hiểu
biết và thông
thạo cao cùng
với tiếng Anh.

Ngôn ngữ ở nhà
của học sinh
được hiểu là
phương tiện để
tiếp cận nội
dung chương
trình giảng dạy,
như một nền
tảng để phát
triển tiếng Anh,
nhưng không
được phát triển
đến mức độ
hiểu biết và
thông thạo cao
cùng với tiếng
Anh.

Ngôn ngữ ở nhà
của học sinh
được hiểu là
phương tiện để
tiếp cận nội
dung chương
trình giảng dạy,
như một nền
tảng để phát
triển tiếng Anh,
và được phát
triển đến mức
độ hiểu biết và
thông thạo cao
cùng với tiếng
Anh.

Ngôn ngữ ở nhà
của học sinh
được hiểu là
phương tiện để
tiếp cận nội
dung chương
trình giảng dạy,
như một nền
tảng để phát
triển tiếng Anh,
và được phát
triển đến mức
độ hiểu biết và
thông thạo cao
cùng với tiếng
Anh và các ngôn
ngữ khác.
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F. Tài liệu giảng dạy
phù hợp hỗ trợ việc
sử dụng trí tuệ cũng
như phát triển ngôn
ngữ lồng ghép và học
nội dung ở mức độ
cao, đồng thời tạo cơ
hội để sử dụng song
ngữ phù hợp với mô
hình chương trình.

Tài liệu giảng
dạy hỗ trợ việc
sử dụng trí tuệ
cũng như phát
triển ngôn ngữ
lồng ghép và học
nội dung ở mức
độ thấp, đồng
thời không tạo
cơ hội để sử
dụng song ngữ
phù hợp với mô
hình chương
trình.

Tài liệu giảng
dạy hỗ trợ việc
sử dụng trí tuệ
cũng như phát
triển ngôn ngữ
lồng ghép và học
nội dung ở mức
độ thấp, đồng
thời tạo một số
cơ hội để sử
dụng song ngữ
phù hợp với mô
hình chương
trình.

Tài liệu giảng
dạy hỗ trợ việc
sử dụng trí tuệ
cũng như phát
triển ngôn ngữ
lồng ghép và học
nội dung ở mức
độ cao, đồng
thời tạo cơ hội
để sử dụng song
ngữ phù hợp với
mô hình chương
trình.

Tài liệu giảng
dạy hỗ trợ việc
sử dụng trí tuệ
cũng như phát
triển ngôn ngữ
lồng ghép và học
nội dung ở mức
độ cao, đồng
thời tạo nhiều
cơ hội để sử
dụng song ngữ
phù hợp với mô
hình chương
trình.

G. Người Học Tiếng
Anh được cung cấp
các lựa chọn về các
chương trình hỗ
trợ/phát triển ngôn
ngữ dựa trên nghiên
cứu (bao gồm các tùy
chọn phát triển kỹ
năng bằng nhiều ngôn
ngữ) và được ghi
danh vào các chương
trình được thiết kế để
vượt qua rào cản
ngôn ngữ và cung cấp
khả năng tiếp cận
chương trình giảng
dạy.

Người Học
Tiếng Anh
không được
cung cấp các lựa
chọn về các
chương trình hỗ
trợ/phát triển
ngôn ngữ dựa
trên nghiên cứu
và không được
ghi danh vào các
chương trình
được thiết kế để
vượt qua rào
cản ngôn ngữ và
cung cấp khả
năng tiếp cận
chương trình
giảng dạy.

Người Học
Tiếng Anh được
cung cấp một
vài lựa chọn về
các chương
trình hỗ
trợ/phát triển
ngôn ngữ dựa
trên nghiên cứu
và được ghi
danh vào các
chương trình
được thiết kế để
vượt qua rào
cản ngôn ngữ và
cung cấp khả
năng tiếp cận
chương trình
giảng dạy.

Người Học
Tiếng Anh được
cung cấp các lựa
chọn về các
chương trình hỗ
trợ/phát triển
ngôn ngữ dựa
trên nghiên cứu
và được ghi
danh vào các
chương trình
được thiết kế để
vượt qua rào
cản ngôn ngữ và
cung cấp khả
năng tiếp cận
chương trình
giảng dạy.

Tất cả Người
Học Tiếng Anh
được cung cấp
các lựa chọn về
các chương
trình hỗ
trợ/phát triển
ngôn ngữ dựa
trên nghiên cứu
và được ghi
danh vào các
chương trình
được thiết kế để
vượt qua rào
cản ngôn ngữ và
cung cấp khả
năng tiếp cận
chương trình
giảng dạy bằng
nhiều ngôn ngữ.

Nguyên Tắc Số 3: ĐIỀU KIỆN VỀ HỆ THỐNG NHẰM HỖ TRỢ TÍNH HIỆU QUẢ
Mỗi cấp độ của hệ thống trường (tiểu bang, quận, học khu, trường, mầm non) đều có các lãnh đạo và nhà
giáo dục am hiểu và đáp ứng được các thế mạnh và nhu cầu của những người học tiếng Anh và cộng đồng
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của họ, đồng thời sử dụng đánh giá hợp lệ và các hệ thống dữ liệu khác có khả năng đóng góp cho hoạt
động giảng dạy và sự cải thiện liên tục; các nguồn lực và hỗ trợ theo bậc được cung cấp để đảm bảo các
chương trình vững chắc và tăng cường năng lực của giáo viên và nhân viên nhằm phát triển dựa trên thế
mạnh và đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Anh.
Yếu Tố

1 Điều Kiện
Kém

2 Điều Kiện
Trung Bình

3 Điều Kiện Tốt

4 Điều Kiện
Xuất Sắc

A. Ban lãnh đạo thiết
lập các mục tiêu và cam
kết rõ ràng về khả năng
tiếp cận, sự phát triển
hướng tới thông thạo
tiếng Anh, thành tích
học tập và sự tham gia
của người học tiếng
Anh đồng thời duy trì
sự tập trung trên toàn
hệ thống vào tiến độ
hướng tới các mục tiêu
này và sự cải thiện liên
tục.

Ban lãnh đạo
thiết lập các mục
tiêu và cam kết
không rõ ràng về
khả năng tiếp
cận, sự phát triển
hướng tới thông
thạo tiếng Anh,
thành tích học
tập và sự tham
gia của người học
tiếng Anh đồng
thời không có sự
tập trung trên
toàn hệ thống vào
tiến độ hướng tới
các mục tiêu này
và sự cải thiện
liên tục.

Ban lãnh đạo
thiết lập các mục
tiêu và cam kết về
khả năng tiếp
cận, sự phát triển
hướng tới thông
thạo tiếng Anh,
thành tích học
tập và sự tham
gia của người học
tiếng Anh đồng
thời đang xây
dựng sự tập
trung trên toàn
hệ thống vào tiến
độ hướng tới các
mục tiêu này và
sự cải thiện liên
tục.

Ban lãnh đạo
thiết lập các mục
tiêu và cam kết rõ
ràng về khả năng
tiếp cận, sự phát
triển hướng tới
thông thạo tiếng
Anh, thành tích
học tập và sự
tham gia của
người học tiếng
Anh đồng thời
duy trì sự tập
trung trên toàn
hệ thống vào tiến
độ hướng tới các
mục tiêu này và
sự cải thiện liên
tục.

Ban lãnh đạo
thiết lập các mục
tiêu và cam kết rõ
ràng về khả năng
tiếp cận, sự phát
triển hướng tới
thông thạo tiếng
Anh, thành tích
học tập và sự
tham gia của
người học tiếng
Anh đồng thời
mở rộng sự tập
trung trên toàn
hệ thống vào tiến
độ hướng tới các
mục tiêu này và
sự cải thiện liên
tục.

B. Hệ thống trường đầu
tư đầy đủ các nguồn lực
để hỗ trợ các điều kiện
cần thiết nhằm đáp ứng
các nhu cầu của EL.

Hệ thống
trường không
đầu tư nguồn
lực để hỗ trợ
các điều kiện
cần thiết nhằm
đáp ứng các
nhu cầu của EL.

Hệ thống
trường đầu tư
một vài nguồn
lực để hỗ trợ
các điều kiện
cần thiết nhằm
đáp ứng các
nhu cầu của EL.

Hệ thống
trường đầu tư
đầy đủ các
nguồn lực để hỗ
trợ các điều
kiện cần thiết
nhằm đáp ứng
các nhu cầu của
EL.

Hệ thống
trường đầu tư
thêm các nguồn
lực để hỗ trợ
các điều kiện
cần thiết nhằm
đáp ứng các
nhu cầu của EL.
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C. Một hệ thống đánh
giá có giá trị về mặt văn
hóa và ngôn ngữ và
đáng tin cậy hỗ trợ hoạt
động giảng dạy, sự cải
thiện liên tục và trách
nhiệm để đạt được
năng lực tiếng Anh,
năng lực song ngữ và
thành tích trong học
tập.

Một hệ thống
đánh giá có giá trị
và đáng tin cậy
bằng tiếng Anh
hỗ trợ hoạt động
giảng dạy, sự cải
thiện và trách
nhiệm để đạt
được năng lực
tiếng Anh và
thành tích trong
học tập.

Một hệ thống
đánh giá có giá trị
về mặt văn hóa và
ngôn ngữ và đáng
tin cậy hỗ trợ
hoạt động giảng
dạy, sự cải thiện
và trách nhiệm để
đạt được năng
lực tiếng Anh và
thành tích trong
học tập.

Một hệ thống
đánh giá có giá trị
về mặt văn hóa và
ngôn ngữ và đáng
tin cậy hỗ trợ
hoạt động giảng
dạy, sự cải thiện
liên tục và trách
nhiệm để đạt
được năng lực
tiếng Anh, năng
lực song ngữ và
thành tích trong
học tập.

Một hệ thống
đánh giá có giá trị
về mặt văn hóa và
ngôn ngữ và đáng
tin cậy hỗ trợ
hoạt động giảng
dạy liên quan về
mặt văn hóa, sự
cải thiện liên tục
và trách nhiệm để
đạt được năng
lực tiếng Anh,
năng lực song
ngữ và thành tích
trong học tập.

D. Công tác xây dựng
năng lực diễn ra ở tất cả
các cấp của hệ thống,
bao gồm phát triển khả
năng lãnh đạo để hiểu
và đáp ứng các nhu cầu
của EL, sự phát triển
chuyên môn và thời
gian hợp tác cho giáo
viên, cùng những nỗ lực
mạnh mẽ để giải quyết
tình trạng thiếu giáo
viên và phát triển
nguồn lực (tuyển dụng
và phát triển) nhà giáo
dục có kỹ năng trong
việc đáp ứng các nhu
cầu của EL, bao gồm cả
các giáo viên song ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
không diễn ra ở
các cấp của hệ
thống, đặc biệt
trong việc phát
triển khả năng
lãnh đạo để hiểu
và đáp ứng các
nhu cầu của EL,
sự phát triển
chuyên môn và
thời gian hợp tác
cho giáo viên,
cùng những nỗ
lực để giải quyết
tình trạng thiếu
giáo viên và phát
triển nguồn lực
nhà giáo dục có
kỹ năng trong
việc đáp ứng các
nhu cầu của EL,
bao gồm cả các
giáo viên song
ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
diễn ra ở một vài
cấp của hệ thống,
đặc biệt trong
việc phát triển
khả năng lãnh
đạo để hiểu và
đáp ứng các nhu
cầu của EL, sự
phát triển chuyên
môn và thời gian
hợp tác cho giáo
viên, cùng những
nỗ lực để giải
quyết tình trạng
thiếu giáo viên và
phát triển nguồn
lực nhà giáo dục
có kỹ năng trong
việc đáp ứng các
nhu cầu của EL,
bao gồm cả các
giáo viên song
ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
diễn ra ở nhiều
cấp của hệ thống,
đặc biệt trong
việc phát triển
khả năng lãnh
đạo để hiểu và
đáp ứng các nhu
cầu của EL, sự
phát triển chuyên
môn và thời gian
hợp tác cho giáo
viên, cùng những
nỗ lực để giải
quyết tình trạng
thiếu giáo viên và
phát triển nguồn
lực nhà giáo dục
có kỹ năng trong
việc đáp ứng các
nhu cầu của EL,
bao gồm cả các
giáo viên song
ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
diễn ra ở tất cả
các cấp của hệ
thống, đặc biệt
trong việc phát
triển khả năng
lãnh đạo để hiểu
và đáp ứng các
nhu cầu của EL,
sự phát triển
chuyên môn và
thời gian hợp tác
cho giáo viên,
cùng những nỗ
lực để giải quyết
tình trạng thiếu
giáo viên và phát
triển nguồn lực
nhà giáo dục có
kỹ năng trong
việc đáp ứng các
nhu cầu của EL,
bao gồm cả các
giáo viên song
ngữ.
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D. Công tác xây dựng
năng lực diễn ra ở tất cả
các cấp của hệ thống,
bao gồm phát triển khả
năng lãnh đạo để hiểu
và đáp ứng các nhu cầu
của EL, sự phát triển
chuyên môn và thời gian
hợp tác cho giáo viên,
cùng những nỗ lực
mạnh mẽ để giải quyết
tình trạng thiếu giáo
viên và phát triển nguồn
lực (tuyển dụng và phát
triển) nhà giáo dục có
kỹ năng trong việc đáp
ứng các nhu cầu của EL,
bao gồm cả các giáo viên
song ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
không diễn ra ở
các cấp của hệ
thống, đặc biệt
trong việc phát
triển khả năng
lãnh đạo để
hiểu và đáp ứng
các nhu cầu của
EL, sự phát
triển chuyên
môn và thời
gian hợp tác
cho giáo viên,
cùng những nỗ
lực để giải
quyết tình
trạng thiếu giáo
viên và phát
triển nguồn lực
nhà giáo dục có
kỹ năng trong
việc đáp ứng
các nhu cầu của
EL, bao gồm cả
các giáo viên
song ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
diễn ra ở một
vài cấp của hệ
thống, đặc biệt
trong việc phát
triển khả năng
lãnh đạo để
hiểu và đáp ứng
các nhu cầu của
EL, sự phát
triển chuyên
môn và thời
gian hợp tác
cho giáo viên,
cùng những nỗ
lực để giải
quyết tình
trạng thiếu giáo
viên và phát
triển nguồn lực
nhà giáo dục có
kỹ năng trong
việc đáp ứng
các nhu cầu của
EL, bao gồm cả
các giáo viên
song ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
diễn ra ở nhiều
cấp của hệ
thống, đặc biệt
trong việc phát
triển khả năng
lãnh đạo để
hiểu và đáp ứng
các nhu cầu của
EL, sự phát
triển chuyên
môn và thời
gian hợp tác
cho giáo viên,
cùng những nỗ
lực để giải
quyết tình
trạng thiếu giáo
viên và phát
triển nguồn lực
nhà giáo dục có
kỹ năng trong
việc đáp ứng
các nhu cầu của
EL, bao gồm cả
các giáo viên
song ngữ.

Công tác xây
dựng năng lực
diễn ra ở tất cả
các cấp của hệ
thống, đặc biệt
trong việc phát
triển khả năng
lãnh đạo để
hiểu và đáp ứng
các nhu cầu của
EL, sự phát
triển chuyên
môn và thời
gian hợp tác
cho giáo viên,
cùng những nỗ
lực để giải
quyết tình
trạng thiếu giáo
viên và phát
triển nguồn lực
nhà giáo dục có
kỹ năng trong
việc đáp ứng
các nhu cầu của
EL, bao gồm cả
các giáo viên
song ngữ.

Nguyên Tắc Số 4: SỰ PHÙ HỢP VÀ KẾT NỐI TRONG VÀ GIỮA CÁC HỆ THỐNG
Người học tiếng Anh được trải nghiệm một tập hợp các thực hành và lộ trình nhất quán, có kết nối và
liên kết xuyên suốt các cấp lớp và phân khúc giáo dục bắt đầu với một nền tảng vững chắc trong giai
đoạn giáo dục mầm non và tiếp tục đến giai đoạn tái phân loại, tốt nghiệp và giáo dục đại học. Các lộ trình
này bồi dưỡng các kỹ năng, (các) ngôn ngữ, hiểu biết và kiến thức mà học sinh cần để sẵn sàng học đại
học và đi làm cũng như tham gia vào một thế giới toàn cầu, đa dạng ngôn ngữ trong thế kỷ 21 .
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Yếu Tố

1 Sự Phù Hợp
và Kết Nối Kém

2 Sự Phù Hợp
và Kết Nối
Trung Bình

3 Sự Phù Hợp
và Kết Nối Tốt

4 Sự Phù Hợp
và Kết Nối Xuất
Sắc

A. Các cách tiếp cận và
chương trình cho EL
được thiết kế nhằm tạo
sự liên tục, phù hợp và
kết nối giữa các phân
khúc lớp và hệ thống,
bắt đầu với một nền
tảng vững chắc trong
giai đoạn giáo dục
mầm non (mẫu giáo)
và tiếp tục qua giai
đoạn tái phân loại, tốt
nghiệp và giáo dục đại
học.

Không có các
cách tiếp cận và
chương trình
cho EL được
thiết kế nhằm
tạo sự liên tục,
phù hợp và kết
nối giữa các
phân khúc lớp
và hệ thống với
một nền tảng
trong giai đoạn
giáo dục mầm
non và tiếp tục
qua giai đoạn tái
phân loại, tốt
nghiệp và giáo
dục đại học.

Có một vài cách
tiếp cận và
chương trình
cho EL được
thiết kế nhằm
tạo sự liên tục,
phù hợp và kết
nối giữa các
phân khúc lớp
và hệ thống với
một nền tảng
trong giai đoạn
giáo dục mầm
non và tiếp tục
qua giai đoạn
tái phân loại, tốt
nghiệp và giáo
dục đại học.

Có nhiều cách
tiếp cận và
chương trình
cho EL được
thiết kế nhằm
tạo sự liên tục,
phù hợp và kết
nối giữa các
phân khúc lớp
và hệ thống với
một nền tảng
chắc chắn trong
giai đoạn giáo
dục mầm non
và tiếp tục qua
giai đoạn tái
phân loại, tốt
nghiệp và giáo
dục đại học.

Có nhiều cách
tiếp cận và
chương trình
cho EL được
thiết kế nhằm
tạo sự liên tục,
phù hợp và kết
nối giữa các
phân khúc lớp
và hệ thống với
một nền tảng
vững chắc trong
giai đoạn giáo
dục mầm non và
tiếp tục qua giai
đoạn tái phân
loại, tốt nghiệp
và giáo dục đại
học.

B. Các trường lập kế
hoạch lịch trình và
nguồn lực để cung cấp
thêm thời gian ở
trường (khi cần thiết)
và xây dựng quan hệ
đối tác với các thực thể
ngoài giờ và các thực
thể khác nhằm cung
cấp hỗ trợ bổ sung cho
ELL, để đáp ứng những
thách thức khác mà EL
phải đối mặt trong quá
trình học tiếng Anh và
tiếp cận/nắm vững tất
cả các nội dung học
tập.

Các trường
không lập kế
hoạch lịch trình
và nguồn lực để
cung cấp thời
gian ở trường
và xây dựng
quan hệ đối tác
với các thực thể
ngoài giờ và các
thực thể khác
nhằm cung cấp
hỗ trợ bổ sung
cho ELL, để đáp
ứng những
thách thức khác
mà EL phải đối

Các trường
phần nào có lập
kế hoạch lịch
trình và nguồn
lực để cung cấp
thời gian ở
trường và xây
dựng quan hệ
đối tác với các
thực thể ngoài
giờ và các thực
thể khác nhằm
cung cấp hỗ trợ
bổ sung cho
ELL, để đáp ứng
những thách
thức khác mà

Các trường lập
kế hoạch lịch
trình và nguồn
lực để cung cấp
thời gian ở
trường và xây
dựng quan hệ
đối tác với các
thực thể ngoài
giờ và các thực
thể khác nhằm
cung cấp hỗ trợ
bổ sung cho
ELL, để đáp ứng
những thách
thức khác mà
EL phải đối mặt

Các trường triển
khai lịch trình
và nguồn lực để
cung cấp thêm
thời gian ở
trường và xây
dựng quan hệ
đối tác liên tục
với các thực thể
ngoài giờ và các
thực thể khác
nhằm cung cấp
hỗ trợ bổ sung
cho ELL, để đáp
ứng những
thách thức khác
mà EL phải đối
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mặt trong quá
trình học tiếng
Anh và tiếp
cận/nắm vững
tất cả các nội
dung học tập.
C. Các cách tiếp cận và
chương trình cho EL
được thiết kế để nhất
quán giữa các trường
trong các học khu, giữa
các sáng kiến và trên
toàn tiểu bang.

Các cách tiếp
cận và chương
trình cho EL
không được
thiết kế để nhất
quán giữa các
trường trong
các học khu,
giữa các sáng
kiến và trên
toàn tiểu bang.

EL phải đối mặt
trong quá trình
học tiếng Anh
và tiếp cận/nắm
vững tất cả các
nội dung học
tập

Các cách tiếp
cận và chương
trình cho EL
được thiết kế lỗi
để nhất quán
giữa các trường
trong các học
khu, giữa các
sáng kiến và
trên toàn tiểu
bang.

trong quá trình
học tiếng Anh
và tiếp
cận/nắm vững
tất cả các nội
dung học tập

mặt trong quá
trình học tiếng
Anh và tiếp
cận/nắm vững
tất cả các nội
dung học tập.

Các cách tiếp
cận và chương
trình cho EL
được thiết kế
để nhất quán
giữa các trường
trong các học
khu, giữa các
sáng kiến và
trên toàn tiểu
bang.

Các cách tiếp
cận và chương
trình cho EL
được thiết kế tỉ
mỉ để nhất quán
giữa các trường
trong các học
khu, giữa các
sáng kiến và
trên toàn tiểu
bang.
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Chương Chín
Khả Năng Tiếp Cận Công Bằng

Định Nghĩa
Sự công bằng là sự đảm bảo rằng tất cả các học sinh không được quan tâm đầy đủ có được những gì các
em cần về mặt học tập, xã hội và cảm xúc.

Trong Học Khu Evergreen, các cộng đồng không được quan tâm đầy đủ trước đây thường bao gồm những
Người Học Tiếng Anh, học sinh di cư, học sinh da màu (như Người Mỹ Gốc Phi, Người Tây Ban Nha-Bồ
Đào Nha, Người Mỹ Bản Địa, Cư Dân Đảo Thái Bình Dương), học sinh khuyết tật, thanh niên thiệt thòi về
kinh tế xã hội, người vô gia cư, thanh niên được chăm sóc nuôi dưỡng, người nhập cư/người tị nạn, và
các học sinh là người đồng tính nữ, người đồng tính nam, người song tính, người chuyển giới và người
giới tính chưa rõ ràng (LGBTQ).
Để làm việc hướng tới đạt được sự công bằng thì phải thực hiện các hành động sau:
● Nỗ lực theo cách phối hợp để phá vỡ sự áp bức định chế
● Đảm bảo kết quả cao như nhau cho tất cả những người tham gia trong hệ thống giáo dục của
chúng ta; loại bỏ những dự đoán về thành công hoặc thất bại liên quan đến các yếu tố xã hội hoặc
văn hóa khác nhau
● Xóa sổ các thực hành không công bằng, xác định các thành kiến và tạo ra môi trường trường học
bao hàm đáp ứng được về mặt văn hóa cho người lớn và trẻ em
Bốn Thỏa Thuận về các Cuộc Đối Thoại Can Đảm
● Duy Trì Sự Tham Gia
● Trải Nghiệm Cảm Giác Không Thoải Mái
● Nói Lên Sự Thật Theo Ý Kiến Của Quý Vị
● Mong Đợi và Chấp Nhận Sự Cởi Mở

Giới Thiệu
Chúng ta sẽ bắt đầu với một tầm nhìn rõ ràng và tự hỏi bản thân câu hỏi sau: Sự công bằng và sự xuất sắc
là như thế nào trong bối cảnh các trường học của chúng ta?
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Chúng ta sẽ có được sự xuất sắc thông qua sự công bằng thông qua các hành động dũng cảm của chúng
ta, với tư cách là các nhà giáo dục. Chúng ta đang thực hiện các bước quyết đoán để hiện thực hóa điều
này. Chúng ta đã gặp phải các trở ngại, nhưng chúng ta liên tục hợp tác làm việc nhằm vượt qua các rào
cản để có thể tiến lên phía trước. Chúng ta sẽ kiểm tra dữ liệu để đánh giá các thách thức. Việc điều chỉnh
Kế Hoạch Tổng Thể cho Người Học Tiếng Anh và công tác chiến lược của chúng ta xung quanh Hồ Sơ của
Người Học sẽ cho phép chúng ra thúc đẩy học sinh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Tầm nhìn
trở thành hiện thực khi được truyền đạt rõ ràng, áp đặt, chia sẻ và tạo cảm giác khó chịu cho hiện trạng.
Chỉ khi đạt được các mục tiêu thì chúng ta mới coi đó là dấu hiệu rõ ràng của sự thành công và chúng ta
tin rằng tất cả các học sinh đều có thể thành công.

Ví Dụ về Sự Công Bằng
● Tất cả học sinh phải được giảng dạy ELD được chỉ định.
● Các trường nhận tài trợ để hỗ trợ hoạt động giảng dạy ELD dựa trên các học sinh khác nhau.
● Các giáo viên giảng dạy ở các trường Tiêu Đề Một để hỗ trợ hoạt động giảng dạy.

Ví Dụ về Sự Công Bằng và Sự Bình Đẳng trong Lớp Học
Sự Công Bằng
● Giáo viên thực hành đáp ứng về mặt văn hóa trong lớp học bằng cách sử dụng các kỹ thuật như
gọi và trả lời, tập trung có chủ ý vào việc làm nổi bật vốn văn hóa của học sinh, và hướng dẫn học
tập theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.
● Kể chuyện thông qua Chiến Dịch Tên Của Tôi, Bản Sắc Của Tôi.
● Hoạt động giảng dạy tuân theo các tiêu chuẩn nhưng được điều chỉnh riêng để đáp ứng các nhu
cầu cá nhân của học sinh.
Sự Bình Đẳng
● Giáo viên sử dụng các kỹ thuật tương tự đối với tất cả học sinh.
● Công nhận các nền văn hóa khác nhau, nhưng không làm gì để tôn vinh sự khác biệt.
● Tất cả các học sinh nhận được các tài liệu/bài tập giống nhau.

Ý Tưởng Chính để đạt được Sự Công Bằng trong Giáo Dục
● Thu hẹp Khoảng Cách Thành Tích Học Tập
● Khả Năng Tiếp Cận và Bao Hàm Công Bằng
○ Xây Dựng Năng Lực và Khả Năng Đáp Ứng Về Mặt Văn Hóa và Ngôn Ngữ
● Nguồn Lực Công Bằng
○ Hỗ Trợ Học Sinh, Nhân Viên và Gia Đình
● Đối Xử và Cơ Hội Học Tập Công Bằng
● Trách Nhiệm
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Các Môn Rèn Luyện Anh Ngữ: Phần trăm học sinh đạt hoặc vượt tiêu chuẩn

Môn Toán: Phần trăm học sinh đạt hoặc vượt tiêu chuẩn
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Nhóm Mục Tiêu Thông Qua Các Quỹ Bổ Sung
Các Môn Rèn Luyện Anh Ngữ: Phần trăm học sinh đạt hoặc vượt tiêu chuẩn

Môn Toán: Phần trăm học sinh đạt hoặc vượt tiêu chuẩn
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Các Bước Tiếp Theo
● Xây dựng tính bền vững xung quanh kế hoạch công bằng trong Kế Hoạch Tổng Thể cho Người
Học Tiếng Anh
● Đảm bảo rằng tất cả các nhóm bên liên quan (cộng đồng, những người được phân loại, những
người được chứng nhận, Hội Đồng) đều được đại diện và bao hàm
● Duy trì Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn (PLC) Đáp Ứng Về Mặt Văn Hóa/Công Bằng tại chỗ và
mở rộng công tác để có nhiều người tham gia PLC Công Bằng/Đáp Ứng Về Mặt Văn Hóa
● Truyền bá công tác tạo dựng sự công bằng và có những cuộc đối thoại can đảm tại các địa điểm
trường
● Học Viện Thế Kỷ 21 và Diễn Đàn Công Bằng
● Tạo dựng sự công bằng với các Quản Trị Viên và Hội Học Sinh (SCC)
● Tạo dựng sự công bằng với phụ huynh (DELAC/DAC)
● Xác định và sửa đổi kết quả VẬN ĐỘNG
● Triển khai Chiến Dịch Tên Của Tôi, Bản Sắc Của Tôi để kể chuyện với tư cách là một cộng đồng
● Nghiên Cứu Sách
● Diễn giả hỗ trợ các cuộc thảo luận về sự công bằng cho các quản trị viên

Tài Liệu Tham Khảo
● ACSA: Học Viện Lãnh Đạo Công Bằng với Nhóm Công Bằng ESD
● Sách:
○ Năng Lực Văn Hóa: Cẩm Nang Dành Cho Lãnh Đạo Nhà Trường của Dr Kikanza J Nuri
Robins, Randall B. Lindsey, và Raymond D. Terrell
○ Sự Xuất Sắc Thông Qua Sự Công Bằng của Alan M. Blankstein, Pedro Noguera with Lorena
Kelly
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