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    Parent Notification Letter 
  WIDA ACCESS for ELLs® 2.0 Test 

Thưa quý (các) Phụ Huynh/(các) Giám Hộ: 

Pháp luật liên bang hiện hành đòi hỏi tất cả các học viên Anh ngữ (English 
learners (ELs)) phải dự hằng năm thẩm định mức thông thạo Anh ngữ.  Ở tiểu 
bang Virginia, tất cả mọi hệ trường công lập sử dụng WIDA Thẩm Định Hiếu 
Thấu và Truyền Đạt bằng Anh Ngữ Tiểu Bang với Tiểu Bang cho Học Viên Đang 
Học Anh Ngữ® 2.0 (Assessing Comprehension and Communication in English 
State to State for English Language Learners® 2.0 (ACCESS for ELLs® 2.0)) để 
theo dõi mức tiến bộ của các học sinh trong việc thu đạt giáo khoa Anh ngữ.  
ACCESS for ELLs® 2.0 được tiến hành hằng năm cho tất cả các ELs mẫu giáo 
và tất cả học sinh ở các cấp lớp 1-12 có trình độ 1-5 mức thông thạo Anh ngữ 
(English language proficiency (ELP)).   

ACCESS for ELLs® 2.0 theo sát với những tiêu chuẩn phát triển Anh ngữ WIDA 
và thẩm định bốn phạm vi ngôn ngữ về nghe, nói, đọc, và viết.  Thẩm định sẽ:  

• Xác định trình độ thông thạo Anh ngữ của các học sinh và điều kiện
cần hội đủ cho những dịch vụ Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn Ngữ
Khác (English for Speakers of Other Languages (ESOL)) và tiện nghi
thích ứng để dự thi.

• Giúp các học sinh và gia đình hiểu rõ trình độ hiện tại về ELP của các
học sinh theo tiến trình liên tục về mức phát triển.

• Cung cấp cho các giáo viên thông tin có thể dùng để quy hoạch và
yểm trợ việc học tập của học sinh.

• Trợ giúp trong việc xác định xem các Els đã đạt được hay không mức
thông thạo ngôn ngữ cần thiết để tham gia hoàn toàn vào nội dung
môn học các lớp học mà không cần sự yểm trợ của ESOL.

Các học sinh tham gia hằng năm vào ACCESS for ELLs® 2.0, ngay cả khi các 
dịch vụ ESOL bị từ khước, cho tới khi các em đạt tiêu chuẩn cho trình độ 6 ELP 
và được chỉ định thông thạo Anh ngữ. 

Năm nay, ACCESS for ELLs® 2.0, ACCESS for ELLs® Thay Thế, hay những Bản 
Kê Trình Độ ELP sẽ được tiến hành tại trường chúng tôi từ _____________ đến 
_____________.  Sẽ rất hữu ích nếu quý vị có thể tránh mọi cuộc hẹn khiến con 
em mình có thể phải nghỉ học trong thời điểm nầy.  Ngoài ra, nghỉ ngơi một đêm 
ngon giấc, ăn bữa sáng lành mạnh, và đi đến trường học với thái độ tích cực sẽ 
giúp con em làm bài thi hoàn hảo. 

Thành kính, 
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