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Tiến sỹ 

Chủ tịch Hội đồng Giám thị Giáo dục Tiểu bang 

Ngày 28 tháng 6 năm 2017 

 

 

Kính gửi các Gia đình, 

 

Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Illinois (ISBE) cam kết chuẩn bị để mọi học sinh thành 

công ở trường đại học và trong sự nghiệp. Chúng tôi công nhận quý vị với tư cách là đối 

tác trong việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất và chương trình giáo dục thành công 

của con quý vị. 

 

Các trường học của chúng tôi sử dụng chương trình đánh giá có tên là ACCESS 2.0 để 

xác định các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ mà mỗi Học viên tiếng Anh (EL) cần và khi nào 

cần phải rời khỏi các dịch vụ đang tiếp nhận.  

 

ACCESS 2.0 gần đây đã được thay đổi cho phù hợp với các tiêu chuẩn chuẩn bị cho đại 

học và nghề nghiệp và điểm số thể hiện chính xác hơn trình độ thành thạo tiếng Anh của 

con quý vị. Sau khi đánh giá thông tin trên diện rộng về kết quả thành tích và tham khảo 

ý kiến của các chuyên gia giáo dục bao gồm giáo viên, hiệu trưởng và giám thị, chúng tôi 

đã xác định rằng cần có điểm số tổng hợp là 4,8 trên ACCESS 2.0 để ra khỏi chương 

trình phân loại EL. Điểm số này có hiệu lực đối với năm học 2016-17. 

 

ISBE công nhận rằng việc nâng cao tiêu chuẩn để EL ra khỏi các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ 

có nghĩa là một số học sinh có thể cần sử dụng dịch vụ trong thời gian dài hơn. ISBE tin 

rằng quyết định này sẽ chuẩn bị tốt hơn cho học sinh EL để thành công ở trường học. 

Liên kết sau cung cấp thêm thông tin về ACCESS: 

https://www.wida.us/Assessment/ACCESS%202.0/documents/UnderstandingScores/WI

DA_flyer_cut%20score%20parents.pdf. 

 

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhân viên nhà trường hoặc giám đốc Học 

viên tiếng Anh của học khu của quý vị. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với quý vị để 

đảm bảo rằng con quý vị - và tất cả học sinh Illinois - đều được chuẩn bị tốt cho đại học, 

sự nghiệp, và hơn thế nữa. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

Tiến sỹ Jason A. Helfer. 

Deputy Superintendent for Teaching and Learning (Phó Giám thị Dạy và Học) 

Illinois State Board of Education (Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Illinois) 
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