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Quý Phụ Huynh/Giám Hộ Thân Mến:  
 
Con của bạn hiện đang theo học Chương Trình Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL). Để xác                   
định sự tiến bộ về trình độ Anh Ngữ của học sinh, học sinh ESL được đánh giá hàng năm qua Kỳ                      
Thi ACCESS for ELLs. Mặc dù các trường học hiện đang dạy trực tuyến do COVID-19, theo                 
luật định, Bộ Giáo Dục Pennsylvania quy định tiến hành kỳ thi ACCESS for ELLs, và Sở Giáo                  
Dục không được phép tiến hành kỳ thi từ xa. Do đó, Sở Giáo Dục đang có kế hoạch mời học sinh                      
đến các trường học để làm bài thi với ngày bắt đầu thi được quyết định dựa trên kế hoạch đi học                      
lại của Sở Giáo Dục. Kế hoạch này có thể thay đổi, nhưng dưới đây là một số thông tin về kỳ thi.                       
Ngay bây giờ bạn không cần phải làm gì cả. Trường học của con bạn sẽ liên hệ với bạn để cung                      
cấp thêm thông tin.  

Tên Kỳ Thi: ACCESS for ELLs (Đánh Giá Giữa Các Bang Về Khả Năng Hiểu Và Giao                 
Tiếp Bằng Tiếng Anh Của Học Viên Anh Ngữ)  
Thời Gian Thi: Thông báo sau (Sau khi Sở Giáo Dục thông báo kế hoạch trở lại trường                  
học, trường học của con bạn sẽ cung cấp lịch thi cho con bạn. Con bạn sẽ làm bài kiểm                    
tra từ một đến ba ngày trong khoảng thời gian này.) 

Địa Điểm:  Trực tiếp tại trường của con bạn  
Thông Tin Quan trọng :  

● Bài thi sẽ đánh giá mức độ thành thạo về kỹ năng nghe, nói, đọc và viết về Anh Ngữ của                     
con bạn. Kết quả thi sẽ được chia sẻ với bạn vào mùa hè hoặc đầu năm học tới.  

● Sở Giáo Dục không được phép cho học sinh làm bài thi từ xa. Học sinh chỉ có thể đến                    
trường làm bài trực tiếp trên máy tính hoặc bằng bút chì và giấy hoặc kết hợp cả hai.  

● Nếu trường của bạn sẽ tổ chức kỳ thi trực tuyến, con bạn có thể được yêu cầu mang đến                    
trường máy tính do Sở Giáo Dục cấp.  

● Nhân viên nhà trường sẽ tuân theo các hướng dẫn trong kế hoạch Sức Khỏe và An Toàn                  
của Sở Giáo Dục bao gồm cách giãn xã hội, đeo khẩu trang và thiết bị khử trùng.  

● Con của bạn sẽ vẫn tiếp tục nhận được các dịch vụ ESL ngay cả khi trẻ không làm bài                    
thi; tuy nhiên, bài thi sẽ giúp trường học hỗ trợ con bạn tốt nhất.  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc cho con bạn đến trường để kiểm tra, vui 
lòng liên hệ với Lisa Darnowsky, (267)573-9247 edarnowsky@philasd.org, hoặc giáo viên 
ESOL của con bạn. Nếu không, trường sẽ liên hệ với bạn để hướng dẫn thêm. 
Để biết thêm thông tin cập nhật về kế hoạch trở lại trường của sở giáo dục, xin vui lòng truy cập 
trang web:  https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/ 
 

Trân Trọng Kính Chào, 
Văn Phòng Đánh Giá và Văn Phòng Chương Trình Giảng Dạy Đa Ngôn Ngữ  
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