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Nguyên tắc Hai: Chất lượng tri thức của
Chương trình giảng dạy và Tiếp cập đầy
ý nghĩa
Học sinh học tiếng Anh tham gia vào các trải nghiệm học
tập phù hợp với sự phát triển, giàu tri thức để nâng cao
trình độ tiếng Anh. Các trải nghiệm này tích hợp với sự
phát triển về ngôn ngữ, khả năng đọc viết, và học tập nội
dung cũng như cung cấp phương thức tiếp cận để nhận
biết và tham gia thông qua giảng dạy và học tập bằng
ngôn ngữ bản địa. Học sinh học tiếng Anh có quyền tiếp
cận đầy ý nghĩa với chương trình giảng dạy dựa trên
tiêu chuẩn và liên quan cũng như cơ hội để phát triển
trình độ tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Nhân tố 2.A: Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh
tích hợp và theo yêu cầu (ELD)
Phát triển ngôn ngữ xuất hiện và thông qua chủ đề học
tập và được tích hợp thông qua chương trình giảng dạy,
bao gồm ELD tích hợp và ELD theo yêu cầu (trên mỗi
Khung Nghệ thuật sử dụng Anh ngữ (ELA)/ ELD).

Nhân tố 2.B: Chương trình Giảng dạy Dựa
trên Tiêu chuẩn, Giàu trí tuệ
Học sinh được cung cấp một chương trình giảng dạy
dựa trên tiêu chuẩn, giàu trí tuệ, chặt chẽ với giáo án
giảng dạy giúp tăng sự hiểu biết và mức độ tham gia,
phát triển trình độ và sự tự chủ của học sinh.

Nhân tố 2.C: Kỳ vọng cao
Giảng dạy và học tập chú trọng vào sự tham gia, tương
tác, thuyết trình, hỏi đáp, và tư duy phản biện với những
kỳ vọng cao cho các học sinh học tiếng Anh như với tất
cả các học sinh thuộc các lĩnh vực khác.

Nhân tố 2.D: Tiếp cận Chương trình giảng
dạy Toàn diện
học sinh học tiếng Anh được cung cấp phương thức tiếp
cận chương trình giảng dạy toàn diện cùng với các hỗ
trợ và dịch vụ dành cho học sinh học tiếng Anh (EL) phù
hợp.

Nhân tố 2.E: Việc sử dụng Ngôn ngữ tại Nhà
của Học sinh
Ngôn ngữ tại nhà của học sinh được hiểu là phương tiện
tiếp cận nội dung vấn đề chủ đề, làm nền tảng để phát
triển tiếng Anh, và, ở bất cứ nơi nào có thể, được phát
triển lên cấp độ cao về trình độ và nhận thức đi song song
với tiếng Anh.

Nhân tố 2.F: Tài liệu Giảng dạy nghiêm ngặt
Tài liệu giảng dạy nghiêm ngặt cam kết mang lại mức độ
trí tuệ cao cho học sinh. Giáo án rõ ràng tạo điều kiện cho
các học sinh học tiếng Anh ở các cấp độ khác nhau về
trình độ ngôn ngữ tiếng Anh được tham gia vào chương
trình học một cách đầy ý nghĩa. Phát triển chương trình
ngôn ngữ tích hợp, học tập theo nội dung, và cơ hội phát
triển song ngữ/đọc viết song ngữ phù hợp theo mô hình
chương trình.

Nhân tố 2.G: Lựa chọn Chương trình
Học sinh học tiếng Anh được cung cấp các tùy chọn hỗ
trợ ngôn ngữ dựa trên nghiên cứu/chương trình phát triển
(bao gồm các tùy chọn về phát triển kỹ năng đa ngôn ngữ)
và được đăng ký các chương trình được thiết kế nhằm
giúp các em vượt qua các rào cản ngôn ngữ và cung cấp
phương thức tiếp cận chương trình giảng dạy

Nguyên tắc Ba: Các điều kiện của hệ thống hỗ
trợ học tập hiệu quả
Mỗi cấp độ trong hệ thống trường học (tiểu bang, quận,
học khu, trường, trường mầm non) đều có các lãnh đạo và
nhà giáo dục am hiểu và thích ứng với các điểm mạnh và
nhu cầu của học sinh học tiếng Anh cũng như cộng đồng
của họ và những ai sử dụng các phương thức đánh giá
phù hợp và hệ thống dữ liệu khác để thông báo về việc
học và tiến bộ liên tục của học sinh. Mỗi cấp độ của hệ
thống cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ chặt chẽ để đảm
bảo chương trình luôn vững mạnh và xây dựng năng lực
giáo viên, nhân sự để tận dụng các điểm mạnh và đáp
ứng nhu cầu của học sinh học tiếng Anh.
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Nhân tố 3.A: Lãnh đạo
Các lãnh đạo thiết lập các mục tiêu và cam kết rõ ràng
với các học sinh học tiếng Anh bằng cách cung cấp
phương thức tiếp cận, sự phát triển hướng tới cải thiện
trình độ tiếng Anh, cùng các yêu cầu về mức độ tham
gia vào việc học và kết quả học tập. Lãnh đạo tập trung
một cách có hệ thống vào mức độ cải thiện và tiến bộ
liên tục của học sinh theo các mục tiêu này— và trên hết
là tuân thủ Kế hoạch Tổng thể EL và các quy định của
Ban Cố vấn dành cho Học sinh nói Tiếng Anh (ELAC) và
Ban Cố vấn Học khu dành cho Học sinh nói Tiếng Anh
(DELAC).

Nhân tố 3.B: Nguồn lực thỏa đáng
Hệ thống trường học đầu tư các nguồn lực thỏa đáng để
hỗ trợ các điều kiện cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu
của EL.

Nhân tố 3.C: Các đánh giá
Một hệ thống đánh giá đáng tin cậy và có hiệu lực mang
tính ngôn ngữ và văn hóa hỗ trợ việc học tập, tiến bộ
liên tục, và chịu trách nhiệm trong việc đạt được sự
thông thạo, đọc viết song ngữ và thành tích học tập cho
học sinh.

Nhân tố 3.D: Xây dựng Năng lực
Xây dựng năng lực tiến hành ở tất cả các cấp độ của hệ
thống, bao gồm phát triển khả năng lãnh đạo để hiểu và
giải quyết các nhu cầu của học sinh học tiếng Anh. Thời
gian học tập chuyên môn và hợp tác được chú trọng
trang bị cho các giáo viên. Hệ thống không ngừng nỗ lực
để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực giảng dạy, xây
dựng hệ thống tuyển dụng và phát triển các nhà giáo
dục có kỹ năng đáp ứng nhu cầu của người học tiếng
Anh, bao gồm cả giáo viên song ngữ.

Nguyên tắc Bốn: Căn chỉnh và khớp nối
trong và trên toàn hệ thống
Học sinh học tiếng Anh sẽ được trải nghiệm hàng loạt các
phương pháp và lộ trình thực hành chặt chẽ, mạch lạc và
được căn chỉnh ở tất cả các cấp lớp và thành phần giáo
dục, bắt đầu với nền tảng vững chắn từ khi còn nhỏ và
được nhận diện phù hợp về điểm mạnh và nhu cầu, đồng
thời tiếp tục phát triển thông qua việc tái phân loại, tốt
nghiệp, giáo dục bậc cao và cơ hội nghề nghiệp. Các lộ
trình này sẽ nâng cao các kỹ năng, ngôn ngữ, khả năng
đọc viết, và nhu cầu kiến thức của học sinh để sẵn sàng
tham gia vào bật đại học và sẵn sàng cho các cơ hội nghề
nghiệp cũng như tham gia vào thế giới của thế kỷ hai
mươi mốt đa ngôn ngữ, đa dạng toàn cầu

Nhân tố 4.A: Căn chỉnh và Khớp nối
Phương pháp tiếp cận và chương trình giáo dục dành cho
các học sinh học tiếng Anh được thiết kế mang tính liên
tục, được hiệu chỉnh, và liền mạch trên tất cả các cấp lớp
và phân khúc của hệ thống, bắt đầu với một nền tảng
vững chắn từ khi còn nhỏ (mẫu giáo), và tiếp tục phát triển
thông qua các cấp tiểu học và trung học đến khi tốt
nghiệp, giáo dục sau phổ thông và quá trình chuẩn bị làm
việc.

Nhân tố 4.B: Cung cấp Các nguồn lực Bổ
sung
Các trường sẽ lên kế hoạch về lịch trình và nguồn lực để
cung cấp thêm thời gian tại trường (khi cần) và xây dựng
mối quan hệ hợp tác sau tốt nghiệp và các đơn vị khác để
cung cấp nguồn lực hỗ trợ bổ sung cho học sinh học tiếng
Anh nhằm giúp đỡ học sinh vượt qua các thử thách gặp
phải trong quá trình học tiếng Anh và tiếp cận/làm chủ các
chủ đề học tập.

Nhân tố 4.C: Mạch lạc
Các phương pháp tiếp cận và chương trình được thiết kế
mạch lạch giữa các trường trong các học khu, giữa các
sáng kiến và giữa các tiểu bang.
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Khảo sát Ngôn ngữ Tại nhà Trường:

Tên học sinh

Lớp:
Họ

Tên

Tuổi:

Đệm

Bộ luật Giáo dục Carlifornia yêu cầu các trường xác định những ngôn ngữ được học sinh nói ở nhà.
Thông tin này là thông tin cần thiết để các trường cung cấp chương trình giảng dạy ý nghĩa cho tất cả các
học sinh.
Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ quý vị phụ huynh để chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu quan
trọng này. Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây và nhờ con của quý vị gửi lại mẫu này cho giáo viên. Cảm
ơn quý vị đã hỗ trợ.

1. Ngôn ngữ mà con của quý vị học khi các con bắt đầu nói là gì?
2. Ngôn ngữ mà con của quý vị sử dụng tại nhà thường xuyên nhất là
gì?
3. Ngôn ngữ mà quý vị sử dụng thường xuyên nhất để nói với con mình
là gì?
4. Vui lòng kể tên các ngôn ngữ được nói thường xuyên nhất bởi người
lớn tại nhà:
Ngày:
Ngày sinh:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ
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trlnh do ng6n ngCr trong vong 30 ngay nh$p hoc. (Tiep
theo BU'ac 2). hoc sinh hoc tieng Anh Tiem nang thuoc
cac lap tll' lap 1 tai 12 mai cua Hoc khu dU'Q'c danh gia
theo RTC bai cac nhan vien dU'Q'C phan loc;1i va c6 trlnh do
dU'Q'C dao tc;10 ve quan tri kiem tra. Doi ng0 nhan Sl)' dU'Q'C
dao tc;10 lam vi$c tc;1i tmang dU'Q'C giam sat bai TOSA se
danh gia hoc sinh hoc tieng Anh tiem nang nh$p hoc cap
Mau giao 6' tmang. Nhan vien RTC ho trQ' doi ng0 nhan
Sll trong tmang khi thai gian cho phep.

va Viet. ELPAC dLrqc quan ly cho tat ca hQc sinh EL
bao gom ca nhCrng hoc sinh trong cac chU'ang trlnh nhU'
Giao dt,1c Nang khieu va Tai nang (GATE) va Giao dt,1c
D�c bi$t. Hoc sinh nh$n dU'Q'C tong so diem dl)'a tren bai
kiem tra pht,1 ELPAC: Ng6n ngCr N6i va Ng6n ngCr Viet.
Diem Ng6n ngCr N6i bao gom mien Nghe va N6i con diem
Ng6n ngCr Viet bao gom mien Doc va Viet. Ket qua cua
hoc sinh tham gia ELPAC ban dau dU'Q'C dinh danh theo
mll'c do mieu ta ky nang :
• Hoc sinh mai hoc tieng Anh

Neu chi c6 cau tra lai 6' Mt,1c 4 tren HLS la mot ng6n ngCr
khac tieng Anh, Chu tich Phong ELS, TOSA, nhan vien
RTC, Quan ly Van ph6ng, Can bo dao tc;10, ho�c nhan Sll
Hoc khu khac phai xac dinh xem c6 tiep tt,1c danh gia trlnh
do tieng Anh cua hoc sinh (BU'ac 2) hay khong, ho�c la
xac dinh xem hoc sinh c6 phai la mot EO ma khong can
danh gia d6 hay kh6ng. Neu hoc sinh dU'Q'C xac dinh la
mot EO, hoc sinh d6 se dU'Q'C xep lap vao ChU'ang trlnh
Anh ngCr Chu dc;10 (ELM). Hoc sinh kh6ng can phai danh
gia ELPAC, neu kh6ng c6 danh gia ca ban ho�c quan sat
kha nang tieng Anh nao chi ra rang hoc sinh c6 the la mot
EL. Quan ly Van ph6ng/Can bo dang ky de ban sao goc
HLS trong ho sa tich I0y cua hoc sinh EO lam ho sa nh$n
di$n bU'ac dau vTnh vien.

BLl'O'C 2: Danh gia Trinh de) Anh ngll':
Hoc sinh c6 HLS chi ra rang hoc sinh n6i mot ng6n ngCr
khac tieng Anh 6' nha phai danh gia trlnh do Anh ngCr
trong vong 30 ngay theo Heh nh$p hoc ban dau. Moi no
ll)'c de hoan thanh danh gia ban dau phai dU'Q'C tien hanh
sam va ti$n IQ'i khi c6 the de (cac) pht,1 huynh/ ngl1'6'i giam
hQ va sinh vien, c0ng nhU' cac tmang tc;10 thu$n IQ'i xep lap
cho hoc sinh. Nhan Sll dU'Q'C dao tc;10 6' RTC se danh gia
trlnh do Anh ngCr cua hoc sinh trong qua trlnh nh$p hoc,
U'U tien cung ngay vai thai gian dang ky.
SAU SD se sO, dt,1ng phan danh gia de xac dinh trlnh do
tieng Anh ban dau cua hoc sinh trong Danh gia Nang ll)'c
tieng Anh cho hoc sinh tc;1i California (ELPAC). ELPAC la
bai kiem tra trlnh do ng6n ngCr dU'Q'C tieu chuan h6a, tham
khao theo tieu chuan, do tieu bang phe duy$t, dU'Q'C thiet
ke de do IU'ang trlnh do Anh ngCr cua Hoc sinh tieng Anh
tiem nang va ngl1'6'i phi ban ngCr trong bon ph9m vi ITnh
we: Nghe, N6i, Doc

• hoc sinh hoc tieng Anh Trung cap
• Hoc sinh n6i tieng Anh thong thc;10 va tr6i chay tll'
ban dau (IFEP)
Khi tat ca bon mien kT nang da hoan thanh va dU'Q'C cham
diem, Bao cao Diem Hoc sinh (SSRs) se dU'Q'C tc;10 va san
c6 cho pht,1 huynh va ngll'ai giam ho thong qua bang tin
cua hoc sinh ho�c pht,1 huynh hoc khu (H$ thong Thong tin
Hoc sinh SIS-Aeries) tai xuong tren H$ thong Quan ly V$n
hanh Kiem tra (TOMS). Tmang se gui mot la thU' chinh
thll'c nham thong bao cho pht,1 huynh/ngl1'6'i giam h(l
ELPAC ban dau khi c6 diem so danh gia ELPAC ban dau,
tuy chon xep lap chU'ang trlnh ng6n ngCr, tieu chi tai phan
lo9i va ty 1$ tot nghi$p. Ban sao cua thU' thong bao cho
pht,1 huynh ELPAC ban dau dU'Q'C giCr trong thU' mt,1c
Thong tin Ho sa hoc sinh hoc tieng Anh (ELPI) ben trong
ho sa tich I0y vTnh vien (CUM) cua hoc sinh. Cac ket qua
nay dU'Q'C dung de ho trQ' cac khu trong vi$c xac dinh xep
lap cho hoc sinh vao cac chU'ang trlnh, giam sat mll'c do
tien bo va dung trong trong phan danh gia chU'ang trlnh.
Tren ca sa cua ELPAC ban dau, hoc sinh dU'Q'C phan loc;1i
theo Hoc sinh c6 trlnh do n6i tieng Anh thong thc;10 va tr6i
chay tll' ban dau (IFEP) ho�c hoc sinh hoc tieng Anh (EL).
• Hoc sinh IFEP -Cac pht,1 huynh/ngll'ai giam hQ cua
hoc sinh IFEP dU'Q'C thong bao ket qua va dU'Q'C tuy
chon cac chU'ang trlnh giong nhU' doi vai hoc sinh
EO: chU'ang trlnh m�c dinh la ELM ho�c pht,1 huynh
c6 the de nghi cho con theo hoc ChU'ang trlnh Hoi
nh$p Song ngCr. Xep lap dU'Q'C tien hanh tren ca sa
tU'ang tl,l' doi vai hoc sinh EO.
Mot EL cua chU'ang trlnh Giao dt,1c D�c bi$t phai tham
gia/thu EPAC it nhat mot Ian. Sau khi quan tri ELPAC
bU'ac dau, nh6m dam nhi$m ChU'ang trlnh Giao dt,1c Ca
nhan (IEP) c6 the xac dinh hoc sinh khong the tham gia

SAUSD: Ke hogch Tong the danh cho H9c sinh h9c tieng Anh

•

tất cả hay một phần ELPAC. Học sinh sẽ được quản trị
đánh giá thay thế nếu được định danh gặp các khuyết tật
học tập, theo quy định của Sở Giáo dục Tiểu bang
California (CDE). Bản thảo cụ thể và đầy đủ hơn của quy
trình này được nêu rõ ở trang 79.

Bước 3: Thông báo Kết quả với Phụ huynh:
Nhận diện bước đầu và Xếp lớp Chương trình
Thông báo bước đầu
Khi đã hoàn thành ELPAC bước đầu, nhân viên RTC sẽ
chấm điểm đánh giá và ghi chép kết quả của học sinh vào
mẫu Xếp lớp Học sinh Ban đầu/ Thông báo Phụ huynh và
Hệ thống Thông tin Học sinh (SIS) của học khu.
Các phụ huynh/người giám hộ được thông báo các kết
quả ELPAC ban đầu, được cung cấp mô tả cách xếp lớp
chương trình mặc định (Chương trình Hội nhập tiếng
Anh), cũng như mô tả về tất cả các tùy chọn tham gia các
chương trình khả dụng khác. Thông tin này cũng được
cung cấp một cách ngắn gọn sau khi nhận được điểm số
của bài kiểm tra đánh giá ban đầu. PN-IP và bất kỳ thông
tin tiếp theo nào đều phải được cung cấp cho các phụ
huynh/ người giám hộ bằng ngôn ngữ có thể hiểu được
một cách chắc chắn .
Mặc dù xếp lớp chương trình ngôn ngữ mặc định của học
sinh học tiếng Anh là Chương trình Hội nhập tiếng Anh
(SEI), phụ huynh đều phải được thông báo về quyền của
họ khi xếp lớp học sinh vào bất kỳ chương trình ngôn ngữ
sẵn có nào. Tại Santa Ana, chương trình ngôn ngữ khác
duy nhất ngoài Chương trình Hội nhập Anh ngữ có hệ
thống (SEI) là chương trình Hội nhập Song ngữ (DLI) áp
dụng với các học khu tiểu học và trung học được lựa chọn
trên toàn khu. Thông tin này được cung cấp bằng ngôn
ngữ mà các phụ huynh/người giám hộ có thể hiểu được
một cách chắc chắn bằng cách sử dụng các mẫu phiếu và
bản dịch thư PN do Sở Giáo dục Tiểu bang California
cung cấp.
Mặc dù các trường học đều có trách nhiệm phục vụ tất cả
các học sinh EL, các phụ huynh hoặc người giám hộ của
học sinh học tiếng Anh đều có quyền từ chối hoặc lựa
chọn cho con em mình chương trình EL của trường khác
hoặc các dịch vụ EL riêng biệt
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trong phạm vi chương trình EL. Nếu các phụ huynh hoặc
người giám hộ lựa chọn cho con em mình một chương
trình EL hay dịch vụ EL riêng biệt nào đó, học sinh vẫn
duy trì nhận dạng trạng thái như là học sinh học tiếng Anh.
Trường vẫn giữ nguyên trách nhiệm thực hiện các bước
nhất quán theo quy định trong Tiêu đề VI của Đạo luật
Dân Quyền năm 1964 và các hành động phù hợp được
quy định bởi Đạo luật Bình đẳng Cơ hội Giáo dục năm
1974 để giúp học sinh tiếp cận các chương trình giáo dục
(20 U.S.C. các mục 1703[f], 6312[e][3] [A][viii]). Các dịch
vụ được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các học sinh học tiếng
Anh đạt được trình độ Anh ngữ cũng như đạt nội dung mà
cấp lớp yêu cầu. Nếu phụ huynh hay người giám hộ vẫn
có nguyện vọng chọn cho con mình chương trình EL hoặc
dịch vụ EL riêng biệt, phụ huynh hoặc người giám hộ nên
tới trường để họp với đội ngũ quản trị học khu và hoàn
thiện mẫu Thông báo Lựa chọn Dịch vụ EL cho trẻ.

Thử thách Trình độ Ngôn ngữ của Học sinh:

Trong khoảng thời gian diễn ra bài đánh giá ngôn ngữ ban
đầu, nhưng trước khi tiến hành tổng hợp, hoặc kiểm tra
hàng năm, trình độ ngôn ngữ của trẻ có thể được thử
thách và thay đổi, nếu có bằng chứng thuyết phục trong
việc thay đổi trạng thái trình độ ngôn ngữ của trẻ. Thử
thách ngôn ngữ có thể do phụ huynh hoặc nhân viên có
trình độ đề ra, nhưng để có thay đổi thì phải cung cấp
bằng chứng để chứng minh trạng thái thay đổi của trẻ.
Thử thách và việc thay đổi trình độ ngôn ngữ chỉ có thể
diễn ra trong hành trình trải nghiệm giáo dục K -12 của
học sinh.

Xếp lớp vào các chương trình
Tuân thủ quy trình định danh và đánh giá, những học sinh
học tiếng Anh đã được xác định sẽ được đưa vào chương
trình đã được khuyến nghị trong quá trình xếp lớp ban đầu
cho học sinh như là chương trình ngôn ngữ thích hợp nhất
để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh nhằm theo kịp
các bạn chỉ nói tiếng Anh trong học tập ở các cấp lớp
trong khi tiếp tục thu nhận và trau dồi các kỹ năng sử dụng
tiếng Anh. Đối với phần lớn các học sinh học tiếng Anh,
đây là Chương trình Hội nhập Anh ngữ có hệ thống (SEI).
Biểu đồ trong trang sau sẽ minh họa quá trình nhận diện
học sinh học tiếng Anh và xếp lớp trong chương trình
giảng dạy tiếp thu ngôn ngữ phù hợp dựa trên kết quả
đánh giá yêu cầu của phụ huynh.
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Bảng 1.2: Biểu đồ xác định xếp lớp vào các chương trình ngôn ngữ

CHƯƠNG 1

Học khu sử dụng kết quả phản hồi từ Khảo sát Ngôn ngữ Tại nhà (HLS) để sàng lọc người nhập học mới
nhằm xác định học sinh học tiếng Anh tiềm năng cần Kiểm tra Trình độ tiếng Anh

Học sinh được xác định là một Học sinh Học tiếng Anh
Tiềm năng

Học sinh được định danh là Học sinh chỉ nói tiếng
Anh (EO)

Học sinh được đánh giá về Trình độ tiếng Anh dựa
trên ELPAC Ban đầu

Điểm số ELPAC tổng
cộng ban đầu là:
Học viên mới học
tiếng Anh hoặc học
sinh học tiếng Anh
Trung cấp
Học sinh được xác
định là một học sinh
học tiếng Anh

Phụ huynh được
thông báo về các kết
quả ELPAC ban đầu
của Học sinh học
tiếng Anh, các tùy
chọn chương trình
EL và quyền lựa
chọn SEI

Điểm số ELPAC
tổng cộng ban đầu
là:
Học sinh nói tiếng
Anh thông thạo và
trôi chảy từ ban
đầu (IFEP)
Học sinh được định
danh là IFEP

Phụ huynh được
thông báo về Trình
độ tiếng Anh Trôi
chảy từ Ban đầu
(IFEP)

Học sinh được xếp lớp trong Chương trình Anh
ngữ Chủ đạo (ELM) hoặc Chương trình Hội
nhập Song ngữ (DLIP) theo yêu cầu của phụ
huynh

Học sinh được lựa chọn xếp lớp vào các chương
trình ngôn ngữ dựa trên kết quả đánh giá hoặc đề
xuất của phụ huynh
Chương trình Hội nhập Anh ngữ (SEI)
Chương trình Hội nhập Song Ngữ (DLIP)
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Đề xuất của Phụ huynh cho Chương trình Mới (Theo 5 CCR Mục 11311 [a], [b], and [d]—Đề xuất 58)
Khi phụ huynh hoặc người giám hộ đề xuất nhập học cho trẻ tiếp thu ngôn ngữ hoặc chương trình ngôn ngữ riêng
biệt, nhưng chương trình hiện tại không được đáp ứng, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể đề xuất học khu
hoặc trường tạo lập một chương trình mới. Biểu đồ minh họa quy trình gửi cho trường nhận và phản hồi lại đề xuất
chương trình mới được nêu ở trang sau.

Bảng 1,3: Đề xuất của Phụ huynh cho Chương trình Mới (Theo 5 CCR Mục 11311 [a], [b],
and [d]—Đề xuất 58)
Bước
Tiếp nhận và
Theo dõi Đề xuất
của Phụ huynh

Quy trình
Dựa trên đề xuất, các khu sẽ cung cấp cho các phụ huynh/người giám hộ mẫu Đề xuất Chương trình Giáo dục Đa ngôn ngữ SAUSD dành cho phụ huynh bao gồm
các thông tin sau đây:
• Ngày đề xuất chương trình mới Họ tên học sinh và Phụ huynh/người giám hộ
• Mô tả đề xuất
• Cấp lớp
Các học khu phải:
• Hỗ trợ phụ huynh/người giám hộ trong việc phân loại đề xuất (bao gồm xử
lý/hỗ trợ bằng lời)
• Giữ đề xuất bằng văn bản này trong vòng 3 năm
• Chấp nhận đề nghị từ các học sinh đã nhập học trong năm hiện tại cũng như
năm học tiếp theo
• Giám sát số lượng đề xuất của phụ huynh thường xuyên trong suốt cả năm
học
• Xem xét các đề xuất về mô hình chương trình đa ngôn ngữ từ các phụ huynh
học sinh đã nhập học tại trường là người nói tiếng Anh bản ngữ xác định đã
đạt ngưỡng

Đạt Ngưỡng

Ngưỡng đạt được khi phụ huynh/người giám hộ của
• 30 học sinh trở lên nhập học tại trường đó Hoặc
• 20 học sinh trở lên trong cùng một lớp nhập học tại trường đó
Đề xuất cùng một hình thức tiếp nhận ngôn ngữ cơ bản hoặc chương trình ngôn
ngữ, trường sẽ hồi đáp bằng cách thông báo cho học khu ngay lập tức và thực
hiện ba hành động sau đây:
1. Liên lạc với Phụ huynh và Các bên liên quan
2. Phân tích Nguồn lực và Chi phí
3. Quyết định
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Quy trình

Liên lạc với Phụ
huynh và Các bên
liên quan

Trong vòng 10 ngày đạt ngưỡng học sinh, học khu thông báo bằng văn bản đến
các bên liên quan dưới đây về đề xuất của phụ huynh học cho con em ngôn ngữ
mới hoặc tham gia các chương trình ngôn ngữ:
• Phụ huynh của các học sinh theo học tại trường,
• Các giáo viên của trường,
• Quản trị viên
• Ban Cố vấn dành cho Phụ huynh Học sinh tiếng Anh của học khu (DELAC):

Phân tích Nguồn lực
và Chi phí

Sau đó học khu xác định các khoản chi phí và nguồn lực cần thiết để triển khai các
chương trình ngôn ngữ hoặc tiếp nhận ngôn ngữ mới bất kỳ, bao gồm nhưng
không giới hạn đối với:
• Các giáo viên có trình độ với giấy phép phù hợp
• Tài liệu giảng dạy cần thiết
• Phát triển chuyên môn thích hợp cho chương trình được đề xuất
• Cơ hội cho cộng đồng và phụ huynh tham gia vào hỗ trợ các mục tiêu được
đề xuất cho chương trình

Quyết định

Khi quá trình phân tích chi phí và nguồn lực được hoàn tất, trong vòng 60 ngày
sau khi đạt ngưỡng, học khu sẽ xác định xem có thể thực hiện chương trình ngôn
ngữ hoặc tiếp thu ngôn ngữ theo yêu cầu hay không. Tại thời điểm đó, học khu sẽ
thông báo bằng văn bản cho phụ huynh học sinh theo học tại trường, giáo viên
của trường và quản trị viên về quyết định đó
• Quyết định thực hiện chương trình tại trường: Trong trường hợp học khu xác
định có thể thực hiện chương trình theo đề nghị, học khu sẽ tạo lập và công
bố tiến trình hành động phù hợp cần thiết để triển khai chương trình. LEA,
một phần của quá trình thực hiện, sẽ hội ý với các nhân sự của trường, bao
gồm các quản trị viên, và giáo viên đủ thẩm quyền được đề nghị tham gia
hoặc bao quát chương trình và dịch vụ cho học sinh học tiếng Anh, liên quan
đến thiết kế và nội dung của các chương trình tiếp thu ngôn ngữ.
• Quyết định không thực hiện chương trình tại trường: Trong trường hợp học
khu xác định không thể thực hiện chương trình được phụ huynh yêu cầu, học
khu sẽ Cung cấp giải trình lý do tại sao không thể triển khai chương trình
bằng văn bản. Ngoài ra, học khu có thể cung cấp một tùy chọn thay thế có thể
được thực hiện tại trường.

CHƯƠNG 1

Bước

-

Mỗi trường học đều tuân theo quy trình đã nói ở trên, thậm chí nếu học khu vào thời điểm đạt được ngưỡng, vẫn
có thể cung cấp chương trình ngôn ngữ hoặc tiếp thu ngôn ngữ theo yêu cầu tại một trường khác.
Chỉ mục trích dẫn/kết nối Bộ luật Giáo dục: EC mục 305 và 310; 5 CCR mục 11311 và 11312
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Thông báo Hàng năm
Theo hướng dẫn từ liên bang, vào mỗi năm học, các phụ
huynh/người giám hộ được thông báo về quy trình xếp lớp
của Học sinh học tiếng Anh trong vòng 30 ngày đầu nhập học
dựa trên các cấp độ Phát triển Anh Ngữ (ELD).
Tất cả các Học sinh học tiếng Anh đều được đánh giá hàng
năm mức độ phát triển và tiến bộ trong quá trình tiến tới thông
thạo Anh ngữ thông qua ELPAC. Sau khi nhận được kết quả
ELPAC từ Học khu, phụ huynh của tất cả các Học sinh học
tiếng Anh sẽ nhận được Thông báo kết quả ELPAC Hàng
năm của Học sinh EL dành cho phụ huynh (PN Hàng
năm/ELPAC) viết theo ngôn ngữ chính của học sinh để thông
báo cho phụ huynh biết kết quả đánh giá hàng năm về trình
độ tiếng Anh của con họ.
Các bản sao Thông báo dành cho Phụ huynh Ban đầu và tất
cả các thư Thông báo Phụ huynh Hàng năm tiếp theo đều
được đặt trong thư mục màu vàng có tên “Thông tin Chương
trình Học sinh học tiếng Anh” (ELPI) của học sinh được lưu
trữ tại thư mục hồ sơ tích lũy vĩnh viễn của học sinh và theo
học sinh ở tất cả các học khu mà học sinh theo học.
Giám sát Mức độ Tiến triển: Học khu sẽ giám sát mức độ
tiến bộ trong học tập của học sinh và cung cấp dịch vụ giáo
dục bổ sung thích hợp cho học sinh học tiếng Anh thuộc các
lớp từ TK–12 để phục vụ mục tiêu vượt qua các rào cản ngôn
ngữ trong các vấn đề của môn học. Mức độ tiến bộcủa học
sinh EL được giám sát thường xuyên để đảm bảo xếp lớp
vào các chương trình hiệu quả và phù hợp. Mức độ tiến bộ
được giám sát thông qua phân tích kết quả đánh giá thường
xuyên và cục bộ và được thông báo cho phụ huynh thông qua
báo cáo mức độ tiến bộ, hội thảo phụ huynh và hệ thống liên
lạc phụ huynh-giáo viên tại học khu. Nếu các học sinh EL cần
được can thiệp hỗ trợ, phụ huynh sẽ được học khu thông báo
các lựa chọn can thiệp, bao gồm các can thiệp cả trong và
ngoài ngày học về cả các chương trình giảng dạy bổ sung và
các cơ hội.
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Tái phân loại Học sinh học tiếng Anh: Tiêu chí

CHƯƠNG 1

Để học sinh học học tiếng Anh được tái phân loại trở thành học sinh với trình độ tiếng Anh trôi chảy, Sở Giáo
dục Tiểu bang California* đã thiết lập sẵn các tiêu chí sau đây phải đạt được:

Trình độ thông thạo Anh ngữ: Đánh giá trình độ thông thạo Anh ngữ (ELP),
sử dụng một công cụ đánh giá khách quan: ELPAC - Đánh giá trình độ
thông thạo Anh ngữ dành cho bang California, và
Các kĩ năng tiếng Anh học thuật cơ bản: So sánh khả năng sử dụng các kĩ
năng cơ bản của học sinh với các Thành tích và trình độ thông thạo học
thuật có được dựa trên kinh nghiệm theo tiêu chuẩn và kĩ năng cấp khối
lớp, và
Đánh giá của giáo viên: Đánh giá khả năng làm chủ chương trình học của
học sinh, bao gồm các kết quả có thể đo lường được, và

Đóng góp từ phụ huynh: Ý kiến và tư vấn của phụ huynh
*Tiêu chí được thiết lập theo
Bộ luật Giáo dục California (EC) Mục 313; và
Tiêu đề 5 Bộ luật Quy định California (5 CCR) mục 11303

Thông tin do Bên liên quan cung cấp: Tiêu chí tái phân loại, Bảng 1,3 và 1,4 nêu ở hai trang tiếp theo được
thảo luận và thông qua bởi nhiều bên liên quan, bao gồm
• Giáo viên
• Quản trị viên
• Chủ tịch Phòng ELD và điều phối viên
• Lực lượng EL
• Phụ huynh: DAC/DELAC

SAUSD: Kế hoạch Tổng thể dành cho Học sinh học tiếng Anh
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Bảng 1.4: Tiêu chí Tái phân loại học sinh học tiếng Anh SAUSD theo cấp Lớp: Trung học

CHƯƠNG 1

Học khu Thống nhất Santa Ana
Tiêu chí Tái phân loại Học sinh học tiếng Anh Tiểu học
Mã tái phân loại EL Lớp 6 – Lớp 8
Đa tiêu chí
Tiêu chuẩn Đo lường

Tiêu chí tái phân loại Lớp 9 – Lớp 10
Đa tiêu chí
Tiêu chuẩn Đo lường

Tiêu chí tái phân loại Lớp 11 – Lớp 12
Đa tiêu chí
Tiêu chuẩn Đo lường

Đánh giá Năng lực tiếng
Anh cho học sinh tại
California (ELPAC):
ELPAC (Theo Mã Ed)

ELPAC:
Tổng điểm:

Đánh giá Năng lực tiếng
Anh cho học sinh tại
California (ELPAC):
ELPAC (Theo Mã Ed)

ELPAC:
Tổng điểm:

Đánh giá Năng lực tiếng
Anh cho học sinh tại
California (ELPAC):
ELPAC (Theo Mã Ed)

Trình độ ELA
(Kỹ năng tiếng Anh
học tập cơ bản theo Mã
Ed )

• Đọc MAP phân vị thứ 41
trở lên
Hoặc
• Điểm SBAC ELA “Đạt
Tiêu chuẩn” trở lên

Trình độ ELA
(Kỹ năng tiếng Anh
học tập cơ bản theo Mã
Ed )

-Ở Mức hỗ trợ Lõi vùng
Xanh

• Đọc MAP gần đây nhất
Trình độ ELA
đạt phân vị thứ 41 trở lên
(Kỹ năng tiếng Anh
hoặc
học tập cơ bản theo Mã
• Đối với học sinh lớp 12,
Ed )
điểm SBAC ELA thứ 11
“Đạt Tiêu chuẩn” trở lên

Kết quả Đo lường
Đánh giá Giáo viên
(Theo Mã Ed)

Đánh giá của giáo viên về
mức độ trôi chảy ngôn ngữ
của học sinh bao gồm,
nhưng không giới hạn đến
kết quả học tập của học
sinh.

Kết quả Đo lường
Đánh giá Giáo viên
(Theo Mã Ed)

Đánh giá của giáo viên về
mức độ trôi chảy ngôn ngữ
của học sinh bao gồm,
nhưng không giới hạn đến
kết quả học tập của học
sinh.

Kết quả Đo lường
Đánh giá Giáo viên
(Theo Mã Ed)

4 = Phát triển Tốt

Thuật ngữ “Giáo viên” nói
đến giáo viên của lớp học
và các nhân viên có trình độ
khác với trách nhiệm trực
tiếp dạy hoặc quyết định
xếp lớp của học sinh. (EC
Mục 313{f][2]; 5 CCR Mục
11303[b])

Thông tin do phụ
huynh cung cấp
(Theo Mã Ed )

Cơ hội lắng ý kiến, tư vấn
và tham gia từ phụ huynh
trong quá trình tái phân loại.

4 = Phát triển Tốt

Cơ hội lắng ý kiến, tư vấn
và tham gia từ phụ huynh
trong quá trình tái phân loại.

4 = Phát triển Tốt

Đánh giá của giáo viên về
mức độ trôi chảy ngôn ngữ
của học sinh bao gồm,
nhưng không giới hạn đến
kết quả học tập của học
sinh.
Thuật ngữ “Giáo viên” nói
đến giáo viên của lớp học
và các nhân viên có trình độ
khác với trách nhiệm trực
tiếp dạy hoặc quyết định
xếp lớp của học sinh. (EC
Mục 313{f][2]; 5 CCR Mục
11303[b])

Thuật ngữ “Giáo viên” nói
đến giáo viên của lớp học
và các nhân viên có trình độ
khác với trách nhiệm trực
tiếp dạy hoặc quyết định
xếp lớp của học sinh. (EC
Mục 313{f][2]; 5 CCR Mục
11303[b])

Thông tin do phụ
huynh cung cấp
(Theo Mã Ed )

ELPAC:
Tổng điểm:

Thông tin do phụ
huynh cung cấp
(Theo Mã Ed )

Cơ hội lắng ý kiến, tư vấn
và tham gia từ phụ huynh
trong quá trình tái phân loại.

SAUSD: Thành tích Học sinh & Chương trình EL, Sửa đổi 23/1/19
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Tái phân loại Học sinh học tiếng Anh: Quy trình
Khi học sinh hoàn thành tiêu chí để được xét tái phân loại, các thủ tục Quy trình Thẩm định Ngôn ngữ (LAP) sẽ
diễn ra để đảm bảo tình trạng tái phân loại của mỗi thí sinh được xem xét trên cơ sở từng trường hợp để xác định
trình độ phù hợp với từng học sinh tại thời điểm thực hiện:

Thủ tục tái phân loại các EL thành học sinh với trình độ tiếng Anh Trôi chảy: RFEP
1.
Xác định thí sinh

2.
Đánh giá dữ liệu
của thí sinh &
Quyết định Đội
ngũ Thẩm định
Ngôn ngữ

3.

Văn phòng đảm nhiệm các chương trình Học sinh học tiếng Anh sẽ thông báo cho các khu về
việc tái phân loại học sinh và đào tạo cũng như giới thiệu các cộng tác viên của học khu với cơ
sở dữ liệu học sinh học tiếng Anh. Cơ sở dữ liệu này bao gồm tên của các học sinh tại khu đã
hoàn thành tất cả các tiêu chí tái phân loại.

Dữ liệu của từng thí sinh tái phân loại được đánh giá bởi Đội ngũ Thẩm định Ngôn ngữ
(LAT) của học khu để xác định tình trạng tái phân loại cho từng thí sinh và xem xét việc tái
phân loại là phù hợp tại thời điểm đó hay không. Nếu tái phân loại được đề xuất, đội ngũ do
điều phối viên của khu giám sát cần hoàn thành tài liệu/mẫu tái phân loại của cuộc họp yêu
cầu và thu thập đủ chữ ký thành phần tham gia. LAT bao gồm
TOSA Khu
Quản trị Cấp Khu
Giao viên lớp học của Thí sinh tái phân loại Phụ huynh/Người giám hộ (là một phần của tư vấn
tiếp theo)

Sau khi có đánh giá cuối cùng, LAT, với sự tư vấn của phụ huynh, sẽ đưa ra quyết định cuối
cùng liên quan đến việc tái phân loại.

Khuyến nghị và
Tư vấn Phụ
huynh Sau cùng
4.

24

Điều phối viên học khu sẽ chốt danh sách học sinh được tái phân loại. Văn phòng đảm nhiệm
Chương trình Học sinh học tiếng Anh sẽ đảm bảo cho học sinh được tái phân loại trong Hệ

Phân loại lại

thống Thông tin Học sinh và cơ sở dữ liệu của tiểu bang. Thông báo cuối cùng được gửi đến

5.

Mức độ tiến bộ trong học tập của các học sinh EL được tái phân loại (các RFEP) sẽ được

Giám sát

sinh RFEP sẽ được cung cấp khi cần.

phụ huynh.

giám sát trong vòng bốn năm liên tục sau khi tái phân loại. Các can thiệp học tập để hỗ trợ học

SAUSD: Kế hoạch Tổng thể dành cho Học sinh học tiếng Anh

Quy trình Giám sát RFEP

1. Xác định Học sinh Được tái phân loại Gần đây
nhất: Để giám sát mức độ tiến triển và đảm bảo
thành công cho các học sinh EL vừa được tái phân
loại trong vòng bốn năm, mỗi năm học khu sẽ xác
định các học sinh RFEP nào cần giám sát. Học sinh
RFEP sẽ được đánh giá nhu cầu cần can thiệp.
2. Quyết định Can thiệp Phù hợp:Học khu sẽ giám
sát mức độ tiến triển của các học sinh được xếp
loại lại tối thiểu bốn năm để đảm bảo phân loại, xếp
lớp, và hỗ trợ học tập bổ sung thích hợp khi cần.
Hành động để vượt qua các rào cản học tập phải
được tiến hành trước khi học sinh sa sút học tập
khiến tình hình trở nên khó cải thiện. Các học khu
sẽ cung cấp hồ sơ can thiệp, giám sát tính hiệu
quả, và theo dõi nhu cầu hỗ trợ sau này.
• Cấp độ tiểu học: Giáo viên ghi hồ sơ sẽ xác định
và nhập liệu vào cơ sở dữ liệu các can thiệp/hỗ trợ
dành cho EL

• Cấp độ Trung học: Giám sát học khu EL sẽ định
tuyến cơ sở dữ liệu để giáo viên của học sinh đang
gặp các thách thức trong học tập và các em đang
có nhu cầu can thiệp. Các giáo viên đó sẽ bắt đầu
thực hiện các can thiệp/hỗ trợ mà học khu cung cấp
để giải quyết những thất bại cốt lõi của học sinh
trong các môn học

CHƯƠNG 1

Khi học sinh được tái phân loại, học khu phải giám sát
mức độ tiến bộ trong học tập của những học sinh này
trong vòng bốn năm sau khi các em được tái phân loại.
Hầu hết các học sinh được tái phân loại đều thể hiện rất
tốt. Tóm lại, trên thực tế các học sinh RFEP là những
nhóm nhỏ đạt thành tích cao nhất trong học khu của
chúng tôi từ trước tới nay. Tuy nhiên, vẫn có một vài em
cần hỗ trợ bổ sung tạm thời. Dưới đây là sự phân tách
quy trình mà SAUSD sắp xếp để giám sát học sinh RFEP:

được cung cấp cho các học sinh mới tái phân loại khi có
nhu cầu hỗ trợ

3. Ghi chép Can thiệp: Giám sát học khu EL sẽ đảm
bảo rằng các can thiệp xác định bởi giáo viên được
ghi lại thông tin trên cơ sở dữ liệu.
4. Theo dõi: Mỗi học sinh có nhu cầu riêng. Học sinh
được tái phân loại gần đây nên tiếp tục phấn đấu
sau khi các hành động can thiệp học tập đề cập ở
trên được thầy cô triển khai, mỗi học khu sẽ có các
quy trình thực hiện để hỗ trợ học sinh. Điều này bao
gồm, nhưng không giới hạn ở:
- Nhóm phụ trách thành công của học sinh (SST)
- Tham khảo cố vấn
- Kế hoạch Học tập Cá nhân (ITP)
- Chương trình Khôi phục Tín chỉ
- Xếp lớp chương trình thay thế
- Điều phối Nhóm Dịch vụ (COST

SAUSD: Kế hoạch Tổng thể dành cho Học sinh học tiếng Anh
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Môit
r
ườnghọc

được lấy từ Chương 2, trang 20 theo Tiêu chuẩn California ELD. "Hệ thống các loại hình học sinh học tiếng Anh” thông
thường có hàm ý chỉ rằng các nhóm học viên học tiếng Anh không đồng nhất và các học sinh riêng biệt nên được hỗ
trợ dựa trên nhu cầu và tài sản riêng của mỗi người.
https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf

Hệ thống các loại hình Học
sinh học tiếng Anh
Học sinh mới học tiếng Anh
Hồ sơ: Học sinh mới chuyển đến đất nước (từ 0-24 tháng)
mà ngôn ngữ chính của họ không phải là tiếng Anh.
• Thành tích đạt dưới mức cần thiết của cấp độ từ hai
năm trở lên
• Thường cần hỗ trợ chuyên biệt, gia sư, chương
trình/tài liệu giảng dạy thay thế
Các tiêu chí xác định
• ELPAC: Ở cấp độ 1, phát triển một cách tối thiểu
• SBAC: Không có thang điểm hoặc Không Đáp ứng
(1) Tiêu chuẩn
• MAP: Không có thang điểm hoặc thấp hơn Điểm
trung bình 16 điểm
• Đánh giá kĩ năng Viết của Học khu (Trung học):
Không có thang điểm hoặc thang điểm tổng hợp
bằng 3 hoặc thấp hơn

Hồ sơ Học sinh duy trì việc học tiếng Anh: Được định
danh là EL trong vòng 2-5 năm
• Thành tích đạt dưới mức cần thiết của cấp độ từ hai
năm trở lên
• Thường cần hỗ trợ chuyên biệt, gia sư, chương
trình/tài liệu giảng dạy thay thế
Các tiêu chí xác định
• ELPAC: Ở cấp độ 2, phát triển một phần nào đó
hoặc giai đoạn đầu của cấp độ 3, phát triển ở mức
độ trung bình
• SBAC: Không Đáp ứng (1) Tiêu chuẩn
• MAP: Thấp hơn Điểm trung bình 16 điểm
• Đánh giá kĩ năng Viết của Học khu (Trung học): Điểm
tổng hợp bằng 3 hoặc thấp hơn
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Giai đoạn Tiếp thu Ngôn ngữ và Các mô
tả Trình độ Tương ứng
(Từ Tiêu chuẩn CA ELD)
Mới nổi: học sinh học tiếng Anh theo học cấp độ Mới nổi
có các kỹ năng tiếp nhận và sản sinh tiếng Anh một cách
hạn chế. Khi các em có nhiều tiến bộ và vượt qua cấp độ
Mới nổi, các em bắt đầu thích ứng với các bài tập giao tiếp
khác nhau hơn bằng cách sử dụng các từ và cụm từ với mức
độ tăng dần. Khi hoàn thành cấp độ mới chớm,học sinh có
các kỹ năng giáo tiếp tiếng Anh cơ bản trong cả bối cảnh học
tập lẫn xã hội.
Các cấp độ hỗ trợ cần thiết cho học sinh ở cấp độ tiếng
Anh Mới nổi:
Cơ bản, Học sinh thuộc giai đoạn đầu của cấp độ Mới nổi
có thể tham gia vào các hoạt động xã hội và học thuật phức
tạp, đòi hỏi về mặt nhận thức và yêu cầu ngôn ngữ khi được
nhiều hỗ trợ ngôn ngữ; khi các em quen thuộc hơn và cảm
thấy việc hiểu và sử dụng tiếng Anh dễ dàng hơn, sự hỗ trợ
có thể vừa phải hoặc nhẹ nhàng cho các nhiệm vụ với các
chủ đề quen thuộc .

Mở rộng: Khi học viên học tiếng Anh tiến bộ và vượt qua
cấp độ Mở rộng, các em chuyển từ có thể thiết kế lại các câu
và cụm từ đã học bằng tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu học
tập và giao tiếp tức thì đến việc có thể tăng cường tham gia
giao tiếp bằng cách sử dụng tiếng Anh trong trường hợp yêu
cầu nhận thức phức tạp. Khi hoàn thành cấp độ Mở rộng,
học sinh có thể sử dụng tiếng Anh để học và giao tiếp trong
hàng loạt các chủ đề và lĩnh vực nội dung mang tính học
thuật
Các cấp độ hỗ trợ cần thiết cho học sinh thuộc cấp độ Mở
rộng trình độ tiếng Anh: Trung bình. Học sinh thuộc giai
đoạn đầu của cấp độ Mở rộng có thể tham gia cac hoạt
động học tập và xã hội đòi hỏi nhận thức phức tạp yêu cầu
ngôn ngữ khi được cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ ở mức trung
bình;
Khi học sinh quen thuộc hơn và cảm thấy dễ dàng hơn trong
việc hiểu và sử dụng tiếng Anh, hỗ trợ có thể
ít hơn đối với các bài tập có chủ đề quen thuộc.

Giai đoạn Tiếp thu Ngôn ngữ và Các mô
tả Trình độ Tương ứng
(Từ Tiêu chuẩn CA ELD)

Hệ thống các loại hình Học
sinh học tiếng Anh

Các tiêu chí xác định
• ELPAC: (Thông thường) Ở cấp độ 3, phát triển một
cách Trung bình hoặc cấp độ 4 Phát triển Tốt
• SBAC: Gần Đạt (2) Tiêu chuẩn hoặc Không Đạt (1)
Tiêu chuẩn
• MAP: Thấp hơn Điểm trung bình 15 điểm
• Đánh giá kĩ năng Viết của Học khu: Điểm tổng hợp
đạt từ 3 đến 5

Học sinh học ngôn ngữ suốt đời
Hồ sơ: Học sinh học tiếng Anh được tái phân loại (RFEP)
• Bằng hoặc trong vòng hai năm đạt thành tích cấp lớp
• Có thể trải qua khó khăn nhỏ hoặc tạm thời về tiếng
Anh học thuật
• Có thể cần hỗ trợ cá nhân theo thời kỳ, dạy lại, thời
gian học thêm, thực hành thêm
Các tiêu chí xác định
• SBAC: Gần Đạt (2) Tiêu chuẩn hoặc cao hơn
• MAP: Trong phạm vi 10 điểm của Điểm trung bình
• Đánh giá kĩ năng Viết của Học khu: Điểm tổng hợp
từ 6 trở lên

Kết nối: Khi học sinh học tiếng Anh tiến bộ và vượt qua
cấp độ Kết nối, các em chuyển từ việc có khả năng giao tiếp
bằng các phương thức phù hợp với
các bài tập, mục đích và khán giả khác nhau trong hàng loạt
các bối cảnh học tập và xã hội tới
có khả năng chắt lọc và nâng cao kỹ năng tiếng Anh ở hàng
loạt các bối cảnh rộng hơn.
Khi hoàn thành cấp độ Kết nối, học sinh có thể giao tiếp
hiệu quả với nhiều khán giả khác nhau về hàng loạt các chủ
để mới và quen thuộc để đáp ứng nhu cầu học tập theo các
nguyên tắc khác nhau.
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Sinh viên nói tiếng Anh dài hạn (LTEL)
Hồ sơ: Học sinh học tiếng Anh được định danh sáu năm liên
tục trở lên
• Bằng hoặc trong vòng hai năm đạt thành tích cấp lớp
• Có thể gặp một số khó khăn nhỏ hoặc tạm thời về
tiếng Anh học thuật
• Có thể cần hỗ trợ cá nhân theo thời kỳ, dạy lại, thời
gian học thêm, thực hành thêm

Các cấp độ hỗ trợ cần thiết cho học sinh ở cấp độ Tiếng
Anh Kết nối: Ít. Học sinh thuộc giai đoạn đầu của cấp độ
Kết nối có thể tham gia vào các hoạt động học tập và xã hội
phức tạp, đòi hỏi về mặt nhận thức và yêu cầu ngôn ngữ khi
được cung cấp ít hỗ trợ ngôn ngữ; khi các em quen thuộc
hơn và cảm thấy việc hiểu và sử dụng tiếng Anh dễ dàng
hơn, hỗ trợ có thể không cần thiết cho các bài tập tới chủ đề
quen thuộc.
Học sinh học ngôn ngữ suốt đời Học sinh đạt mức “thông
thạo” tiếng Anh (được xác định bởi tiêu chí địa phương/tiểu
bang) tiếp tục phát triển chiều rộng, chiều sâu và độ phức
tạp về hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh trong đa dạng các bối
cảnh, tiếp thu được kiến thức dựa trên các bối cảnh.
Các mức độ hỗ trợ cần thiết cho học sinh là Học sinh
học ngôn ngữ suốt đời: Không thường xuyên
Học sinh vừa hoàn thành cấp độ Kết nối có thể tận dụng hỗ
trợ ngôn ngữ không thường xuyên hành trình học tập tiếng
Anh lâu dài của các em
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Cung cấp chương trình giảng dạy dựa theo Tiêu
chuẩn: Nâng cao Kỹ năng Tiếng Anh
Mục đích của giảng nâng cao kỹ năng tiếng Anh (ELD) là
để đáp ứng nhu cầu giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh một
cách cụ thể và rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu của rất
nhiều học sinh học tiếng Anh. ELD tạo lập nền tảng để
phát triển các kỹ năng đọc và viết, giúp mở đường và soi
sáng cho trên lộ trình tiến tới thành công với Nghệ thuật
sử dụng Anh ngữ và kỹ năng trong các lĩnh vực cùng các
tiêu chuẩn cho tất cả các học sinh học tiếng Anh.
Chương trình giảng dạy cho học sinh học tiếng Anh được
căn chỉnh và hỗ trợ Tiêu chuẩn Phát triển Anh ngữ
Carlifornia. Dưới đây là tổng quan về tiêu chuẩn ELD của
tiển bang được lấy từ Chương 1, trang 14 theo Tiêu chuẩn
California ELD:
https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/ eldstndspublication14.pdf
Phần I: Tương tác với tiếng Anh bằng các Phương pháp
có ý nghĩa bao gồm các hoạt động mà học sinh chủ động
tương tác
A. Hợp tác với mọi người bằng tiếng Anh theo chương
trình giảng dạy nội dung cấp lớp
1. Trao đổi thông tin và ý tưởng thông qua giao tiếp
bằng lời và các buổi nói chuyện
2. Tương tác thông qua tiếng Anh viết (tài liệu in và
truyền thông đa phương tiện)

7. Đánh giá người viết và người nói sử dụng ngôn
ngữ ở mức độ tốt như thế nào để trình bày hay
chứng minh các ý kiến của mình
8. Phân tích cách người viết sử dụng từ vựng và yếu
tố ngôn ngữ khác
C. Sản sinh tiếng Anh,bằng lời và dưới dạng chữ
viết, đáp ứng với đa dạng các bài khóa, nguyên tắc
và nhiệm vụ đa dạng khác nhau. Việc này bao gồm
9. Diễn đạt thông tin và ý kiến trong các buổi thuyết
trình nói
10.Viết các văn bản thông tin và ngữ văn
11. Hỗ trợ quan điểm hoặc chứng minh lập luận và
đánh giá ý kiến hay lập luận của người khác
12. Tùy chọn và áo dụng từ vựng quý giá và đa dạng
cùng các yếu tố ngôn ngữ khác
Phần II: Các hoạt động Tìm hiểu Cách thức tiếng Anh
hoạt động hỗ trợ người học tiếng Anh hiểu cách vận hành
tiếng Anh như thế nào bao gồm các trọng tâm giảng dạy
dưới đây
A. Thiết kế Các văn bản mang tính cố kết
1. Hiểu cấu trúc và tổ chức các bài khóa dựa trên mục
đích, loại văn bản, và nguyên tắc
2. Hiểu về tính liên kết và các yếu tố ngôn ngữ trên
văn bản đóng góp như thế nào vào cách thức phát
triển văn bản và mức độ trôi chảy của văn bản

3. Đưa ra ý kiến, thỏa luận hoặc thuyết phục với mọi
người
4. Áp dụng các lựa chọn ngôn ngữ vào những bối
cảnh khác nhau

B. Diễn giải và tham gia nhiều bài luận cấp lớp và
thuyết trình bằng lời theo các nguyên tắc học tập
bằng tiếng Anh. Việc này bao gồm
5. Nghe chủ động và đặt câu hỏi hoặc trả lời về những
gì nghe được
6. Đọc theo và giải thích các thông dịch và ý kiến từ
bài đọc
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B. Mở rộng và Làm giàu ý tưởng
3. Sử dụng động từ và cụm động từ để tạo sự chính
xác và rõ ràng trong các văn bản khác nhau
4. Sử dụng danh từ và cụm danh từ để mở rộng ý và
cung cấp nhiều chi tiết hơn
5. Chỉnh sửa để thêm chi tiết nhằm cung cấp thêm
thông tin và tạo sự chính xác
C. Kết nối và Cô đọng Ý
6. Kết nối các ý trong câu nhờ vào cách kết hợp mệnh
đề
7. Cô đọng ý trong câu bằng cách sử dụng nhiều yếu
tố ngôn ngữ

Quản trị viên học khu, cố vấn và Giáo viên đảm nhiệm các
nhiệm vụ đặc biệt (các TOSA) làm việc kết hợp với và
theo hướng dẫn của Khoa phụ trách các chương trình
dành cho Học sinh học tiếng Anh của học khu để xếp lớp
phù hợp vào chương trình ELD cho tất cả các học sinh
học tiếng Anh. Mục tiêu lý tưởng nhất sẽ là sắp xếp được
một lớp cho mỗi một trình độ tiếng Anh. Tuy nhiên, do
nhiều học sinh học tiếng Anh được học khu phục vụ tại cả
cấp tiểu học và trung học, việc xếp lớp có thể mở rộng ra
trên hơn một cấp học. Ví dụ, học sinh ở trình độ mở rộng
có thể được kết hợp với học sinh ở trình độ kết nối.
Mặc dù có nhiều phương pháp tiếp cận và chương trình
giảng day cả trong và ngoài thời gian học ở trường được
cung cấp để đáp ứng nhu cầu rộng lớn của học sinh học
tiếng Anh tại học khu, mục tiêu của việc giảng dạy nâng
cao kỹ năng tiếng Anh vẫn là nhằm cung cấp cho học sinh
các kỹ năng cần thiết để nâng cao trình độ tiếng Anh tổng
thể cho đến khi các em hoàn thành các tiêu chí cần thiết
để được tái phân loại là học sinh thông thạo tiếng Anh.
Hỗ trợ nâng cao trình độ Anh ngữ: ELD Theo yêu cầu và ELD
tích hợp
Ngoài các tiêu chuẩn phát triển ngôn ngữ tiếng Anh, tiểu
bang đã xác định hai loại hình tiếp cập giảng dạy: ELD
Theo yêu cầu và ELD tích hợp. Mỗi phương thức tiếp cận
đều mang những đặc tính riêng, và cả hai đều

được tiến hành xuyên suốt quá trình giảng dạy để hỗ trợ
học sinh học tiếng Anh với các chiến lược giảng dạy và
hoạt động cần thiết để:
• Nâng cao Trình độ tiếng Anh của học sinh hàng
năm
• Tái phân loại học sinh lên mức đạt Trình độ tiếng
Anh Trôi chảy
• Đáp ứng Tiêu chuẩn Thử thách của Tiểu bang
• Thành công tham gia và làm chủ chặt chẽ các nội
dung
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Phần III: Sử dụng Kỹ năng Đọc viết Nền tảng Học sinh học tiếng
Anh nhập học từ nhiều nền tảng giáo dục khác nhau. Học
sinh có nền tảng giáo dục liên tục, mạnh mẽ trong ngôn
ngữ chính của các em thường nhanh chóng truyền tải
được các kỹ năng đó khi học tiếng Anh. Tuy nhiên, một vài
học sinh có nền tảng giáo dục ngắt quãng, ít hoặc không
có khiến cho các em bị hạn chế kỹ năng đọc viết bằng
ngôn ngữ chính của mình. Phần III của tiêu chuẩn ELD tại
Carlifornia cung cấp đánh giá cụ thể theo cấp lớp để hỗ
trợ học sinh học tiếng Anh khi có nhu cầu hỗ trợ kỹ năng
đọc viết nền tảng.

Trích dẫn và tóm tắt các thông tin dưới đây bao gồm loại
hình tiếp cận giảng dạy ELD Theo yêu cầu và ELD tích
hợp được lấy từ: Chương 2 của Khung ELA/ELD. Được
phê duyệt bởi Ban Giáo dục Tiểu bang California vào ngày
9 tháng 6 năm 2014.

ELD Theo yêu cầu
ELD theo yêu cầu là khoảng thời gian được bảo vệ trong
ngày học bình thường khi giáo viên sử dụng Tiêu chuẩn
ELD CA làm tiêu chuẩn trọng tâm theo cách xây dựng nội
dung giảng dạy và lấy chúng để phát triển các kỹ năng,
kiến thức và kĩ năng tiếng cần thiết cho việc học các nội
dung bằng tiếng Anh. Điều này có nghĩa là ELD theo yêu
cầu không nên được xem là chương trình riêng biệt và
tách rời ELA, khoa học, nghiên cứu xã hội, toán học và
các nguyên tắc khác mà nên được là cơ hội trong ngày
học bình thường nhằm hỗ trợ cho ELS thực hành thuyết
trình, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng cần thiết để thành
công thực hiện được các bài tập trên nhiều lĩnh vực nội
dung.
Các đặc tính cần thiết của việc Giảng dạy ELD theo
yêu cầu
1. Chất lượng Tri thức: Học sinh được giao các bài
tập khuyến khích trí tuệ, thử thách và có mục đích,
được cung cấp các hỗ trợ cần thiết để các em hoàn
thành các bài tập này.
2. Trọng tâm tiếng Anh Học thuật: Trình độ tiếng
Anh học thuật của học sinh và trình độ đọc viết
theocác lĩnh vực nội dung, được miêu tả trong Tiêu
chuẩn CA ELD, CA CCSS dành cho ELA/Đọc viết,
và các tiêu chuẩn nội dung khác nên được là trọng
tâm giảng dạy chính.
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3. Tương tác Ngôn ngữ Mở rộng: Tương tác ngôn
ngữ mở rộng giữa các học sinh với nhiều cơ hội để
học sinh giao tiếp theo những cách có ý nghĩa, sử
dụng tiếng Anh là trung tâm. Các cơ hội để
nghe/quan sát và nói/dấu hiệu nên được lên kế
hoạch thận trọng và không nên thực hiện một cách
ngẫu nhiên. Vì học sinh có tiến bộ trong quá trình
Giảng dạy ELD liên tục, các hoạt động này nên
được gia tăng độ phức tạp.
4. Tập trung vào ý nghĩa: Giảng dạy chủ yếu tập
trung vào ý nghĩa, tạo kết nối với nhu cầu ngôn ngữ
của ELA và các lĩnh vực nội dung khác, đồng thời
xác định ngôn ngữ của văn bản và các nhiệm vụ
quan trọng để hiểu nghĩa.
5. Trọng tâm vào hình thức: Phù hợp với trọng tâm
giảng dạy tập trung vào ý nghĩa, việc học tập tập
trung rõ ràng vào cách hoạt động của tiếng Anh,
dựa trên mục đích, đối tượng, chủ đề và kiểu văn
bản. Hình thức này bao gồm việc tập trung thực
hành thuyết trình, tổ chức văn bản, cấu trúc ngữ
pháp, và từ vựng để cho phép chúng ta hiểu được ý
nghĩa với tư cách là thành viên của cộng đồng diễn
ngôn.
6. Các sự kiện đã được lên kế hoạch và theo trình
tự: Các bài giảng và bài học được lên kế hoạch cẩn
thận và theo trình tự để xây dựng một cách chiến
lược trình độ ngôn ngữ cùng với nội dung kiến thức.
7. Giáo án: Giáo viên bối cảnh hóa việc giảng dạy
ngôn ngữ, bồi dưỡng kiến thức nền tảng, và cung
cấp mức độ giáo án phù hợp dựa trên sự khác biệt
và nhu cầu cá nhân. Giáo án được lên kế hoạch
trước và cung cấp kịp thời.
8. Mục tiêu Bài học Rõ ràng: Các bài học được thiết
kế sử dụng Tiêu chuẩn CA ELD làm tiêu chuẩn
chính và dựa trên các tiêu chuẩn thích hợp về nội
dung.
9. Phản hồi khắc phục: Giáo viên chọn lọc để đưa ra
các phản hồi mang tính khắc phục một cách thận
trọng về việc sử dụng ngôn ngữ theo những cách
minh bạch và có ý nghĩa đối với học sinh. Tránh
việc khắc phục quá mức và tùy ý đưa ra các phản
hồi mang tính khắc phục.
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Các phương pháp đánh giá mang tính xây dựng: Giáo
viên thường xuyên theo dõi sự tiến bộ của học sinh thông
qua các quan sát không chính thức và thực hành đánh giá
mang tính xây dựng một cách liên tục. Thầy cô cũng phân
tích bài viết của học sinh, bài làm mẫu và sản sinh ngôn
ngữ bằng lời để ưu tiêu các nhu cầu học tập của học sinh.

Tạo nhóm ELD theo yêu cầu
• Trong thực hiện ELD theo yêu cầu—và chỉ trong
quá trình thực hiện ELD theo yêu cầu — lý tưởng
nhất là các EL nên được nhóm lại theo các trình độ
Anh ngữ để các giáo viên có thể đặt ra các mục tiêu
chiến lược vào nhu cầu học tập ngôn ngữ của các
em
• Thời gian giảng dạy ELD theo yêu cầu không được
hướng đến để cô lập hoặc tách biệt các EL, cũng
không nên ngăn cản những ai không phải là EL tiếp
cận mô hình giảng dạy tương tự
• Thời gian giảng dạy ELD theo yêu cầu hướng đến
mục tiêu được sử dụng làm thời gian được duy trì
khi các EL tiếp nhận loại hình giảng dạy sẽ nâng
cao ngôn ngữ tiếng Anh và phá triển đọc viết Thời
gian giảng dạy ELD được hướng tới mục đích sử
dụng như khoảng thời gian được bảo vệ khi học
sinh EL tiếp cận với loại hình giảng dạy sẽ thúc đẩy
sự phát triển kĩ năng tiếng Anh và khả năng đọc
viết.
• Việc phân nhóm trong thời gian còn lại trong ngày
nên được tách ra để đảm bảo rằng học sinh EL
tương tác với những người nói tiếng Anh thành
thạo
• Một vài EL trung học và phổ thông là những học
sinh mới học tiếng Anh và ở cấp độ Mới nổi về trình
độ Anh ngữ có thể hưởng lợi từ việc tập trung
chuyên môn hóa trong ELA (và các lĩnh vực nội
dung khác) để đẩy nhanh khả năng học thuật và
ngôn ngữ của học sinh
• Chương trình giảng dạy chuyên môn hóa này nên
được chú trọng để đẩy nhanh khả năng học tập
tiếng Anh, phát triển khả năng đọc viết của học
sinh, đồng thời cung cấp cho các em phương thức
tiếp cận đầy đủ nội dung cốt lõi để các em có thể
tham gia vào các lớp học đa dạng nhanh nhất có
thể
Nguồn: Khung ELA/ELD California: http://www.cde.ca.gov/ci/rl/cf/documents/ chapter02may2014.pdf

nghe,đọc,phân

Trọng tâm vào Tạo Ý nghĩa và Nội dung: Hỗ trợ Hiểu và Diễn
giải Văn bản Phức hợp: Các giáo viên có thể sử dụng các
Tiêu chuẩn CA ELD làm kim chỉ nam để hỗ trợ các EL của
mình ở các trình độ Anh ngữ khác nhau để tham gia vào
các buổi thảo luận hợp tác về đa dạng nội dung.
• Hỏi học sinh xem các em đã để ý được những gì về
ngôn ngữ được sử dụng trong các văn bản ngữ văn
và thông tin phức hợp mà các em đang đọc
• Giải thích cho học sinh cách người viết ngôn ngữ
chọn một điểm cụ thể trong văn bản để khơi gợi
những hiệu ứng tạo ra cho người đọc như thế nào
(ví dụ bằng cách sử dụng dùng nghĩa bóng của từ
eruptto showhowa characterbehaved để miêu tả sự
nghiệp xuất chúng của nhân vật lịch sử hoặc sử
dụng từ cực kỳ để nhấn mạnh trong câu, ví dụ như
là cực kỳ nguy hiểm).
• Minh họa cho học sinh cách tìm kiếm ví dụ trong
các văn bản mà người viết sử dụng động từ khuyết
thiếu để diễn tả ý kiến hay thái độ của mình (ví dụ
chính phủ rõ ràng nên thông qua bộ luật này.) hoặc
việc ngôn ngữ cụ thể hữu ích như thế nào trong
việc dẫn dắt người đọc trong một văn bản (ví dụ sử
dụng “ví dụ như”, hoặc “ngoài ra”).
• Chú ý tới các đoạn cụ thể trong văn bản nơi người
viết đưa ra bằng chứng chứng minh cho tranh luận
và nêu ra sự khác biệt giữa việc sử dụng ngôn ngữ
để đưa ra bằng chứng thành công hơn hoặc không
thành công bằng.
• Cho học sinh cơ hội được hướng dẫn đánh giá và
phân tích ngôn ngữ mà các em gặp trong các văn
bản học thuật được sử dụng để học tập các nội
dung
• Giải thích cách sử dụng các từ quen thuộc khác
nhau có ý nghĩa tương tự nhau để mô tả một nhân
vật (ví dụ: chọn từ “lịch sự” thay cho “tốt”) tạo ra
hiệu ứng khác biệt như thế nào đối với người đọc.
• Yêu cầu các EL ở cấp độ Mở rộng giải thích cách
sử dụng các từ đồng nghĩa quen thuộc khác nhau
mang tính học thuật (ví dụ miêu tả nhân vật mang
tính “ngoại giao” thay cho “kính trọng”) hoặc ngôn
ngữ tượng hình
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(ví dụ Gió thì thầm cả đêm.) để tạo ra các sắc thái ý
nghĩa và tác dụng khác nhau cho người đọc.
Mỗi giáo viên có thể sử dụng Phần II của Tiêu chuẩn CA
ELD làm kim chỉ nam để chỉ cho các EL biết các loại hình
văn bản khác nhau được tổ chức và cấu trúc như thế nào
(ví dụ, cách thức một câu chuyện được cấu tạo hoặc chỗ
nào bằng chứng chứng minh lập luận được thể hiện) hoặc
ngôn ngữ được sử dụng có chủ đích để tạo ra ý nghĩa
như thế nào (ví dụ cách các câu được kết hợp để chỉ ra
mối liên hệ giữa các ý). Ví dụ:
• Chọn ra một câu riêng biệt trong sách giáo khoa
khoa học mang tính thử thách cho học sinh, chủ
yếu là để hiểu được chủ đề.
• Dẫn dắt buổi thảo luận bằng việc cho cả lớp lý
giải một câu chứa thông tin dày đặc và mang tính
học thuật (xem hình 2.20) để hiểu rõ nghĩa bằng
cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày

Câu này chủ yếu nói về:
Sự tàn phá môi trường
Ý nghĩa của câu theo ngôn từ của chúng ta:
Con người đang tạo ra sự ô nhiễm và làm xáo
trộn môi trường xung quanh chúng ta mặc dù có
nhiều quốc gia đang cố gắng làm điều gì đó, vẫn
còn rất nhiều người gặp phải các vấn đề sức
khỏe lớn từ vấn nạn ô nhiễm môi trường.

CHƯƠNG 2

Hình 2.20. Câu mở đầu
Câu nguyên bản để mở đầu: “Mặc dù nhiều quốc
gia đang phải giải quyết vấn đề ô nhiễm,sự suy
thoái môi trường vẫn tiếp tục làm gia tăng các
phiền toái về sức khỏe con người mỗi năm.”
Nghĩa:
• Ô nhiễm là vấn nạn lớn trên toàn thế giới.
• Con người đang tạo ra ô nhiễm và tàn
phá môi trường.
• Môi trường bị tàn phá dẫn đến các vấn đề
về sức khỏe cho con người.
• Các vấn đề về sức khỏe vẫn đang diễn ra
hàng năm.
• Các vấn đề về sức khỏe thực sự vô cùng
tồi tệ.
• Rất nhiều quốc gia đang hành động để
chống lại ô nhiễm.
• Mặc dù các quốc gia đang hành động
chống lại ô nhiễm, vẫn còn rất nhiều vấn
đề lớn.

theo ba loại văn bản khác nhau thuộc ELA CCSS (Ý
kiến/lập luận, văn bản Thông tin/diễn giải, và Thuyết minh)
và trình bày các ý kiến theo nhiều cách nói trang trọng
hơn. Ví dụ:
• Sử dụng một văn bản mẫu (ví dụ một câu chuyện
quen thuộc với các học sinh) để chỉ ra cách một câu
chuyện được tổ chức thành các đoạn có thể dự
đoán được (định hướng- diễn biến- giải pháp hoặc
giới thiệu-vấn đề-giải pháp).
• Thu hút sự chú ý của học sinh vào các từ và cụm từ
nối (được hiểu là các liên từ của văn bản) trong câu
chuyện để tạo sự mạch lạc và làm câu chuyện trôi
chảy
• Các liên từ của văn bản này có thể là “ngày xửa
ngày xưa” hoặc “trước đây”. Trong đoạn có diễn
biến câu chuyện, các liên từ của văn bản thông
dụng để đánh dấu sự chuyển đổi là “bất ngờ”
hoặc “đột nhiên”. Trong đoạn giải pháp, các liên
từ của văn bản như là “sau cùng” hoặc “cuối
cùng” có thể được sử dụng.
• Đưa ra các lưu ý từ bài phân tích mà cả lớp đã thực
hiện trên câu chuyện để các em có bài mẫu tham
khảo
• Cung cấp cho các học sinh sơ đồ minh họa chứa
các đoạn tương tự để các em có thể bắt đầu viết
bản thảo đầu tiên của mình ột cách có cấu trúc.
• Cố gắng lôi kéo nhóm nhỏ các học sinh ở trình độ
tiếng Anh Mới nổi cùng tham gia xây dựng câu
chuyện để các giáo viên giúp các em nắm được
cách tổ chức câu chuyện và cách sử dụng ngôn
ngữ cụ thể (ví dụ các liên từ của văn bản, từ vựng
ngữ văn)
• Dạy một số từ học thuật phổ biến trong văn bản văn
học mà học sinh đang đọc một cách rõ ràng, các từ
mà giáo viên muốn học sinh sử dụng trong câu
chuyện riêng của các em (ví dụ ngất ngây, thì thầm,
miễn cưỡng) hoặc kể lại câu chuyện bằng lời
• Chỉ cho các học sinh cách mở rộng ý (ví dụ thêm
cụm giới từ để diễn tả khi nào hoặc nơi xảy ra sự
việc) hoặc kết nối các ý và câu theo các cách khác

Sử dụng Tiêu chuẩn CA ELD theo những cách này đảm
bảo rằng các EL được tham gia học cùng một nội dung
giàu trí tuệ và đọc văn bản kỹ hơn, theo những cách có
hướng dẫn phù hợp với nhu cầu học ngôn ngữ cụ thể của
các em.
Tập trung vào Diễn đạt và đưa ra Nội dung Hiệu quả: Hỗ
trợ Kỹ năng Viết và Nói Học thuật: Các giáo viên có thể sử
dụng các Tiêu chuẩn CA ELD như kim chỉ nam để hỗ trợ
các EL ở các trình độ Anh ngữ khác nhau của mình để
viết
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• Thu hút sự chú ý của học sinh vào cách một bài
luận lịch sử được tổ chức như thế nào, chỉ ra các
yếu tố ngôn ngữ riêng được dùng để tạo sự mạch
lạc (ví dụ Vào đầu thế kỷ,
... Sau khi tái cơ cấu, ...)
• Dạy từ vựng cụ thể theo lĩnh vực và từ vựng học
thuật chung mà học sinh cần dùng trong bài viết của
mình để thể hiện mức độ hiểu của các em vào chủ
đề.
• Cung cấp cho các EL ở trình độ Anh ngữ Mới nổi
sơ đồ minh họa chứa các đoạn của bài tranh luận
lịch sử và
khung đoạn văn như mọt cách cung cấp dàn ý cho học
sinh viết và lên bản thảo bước đầu của bài luận.
Tất cả các quyết định giảng dạy phụ thuộc vào nhiều yếu
tốm bao gồm cả mức độ quen thuộc của học sinh với các
chủ đề và bài tập, ngoài trình độ Anh ngữ của học sinh
Hệ quả của ELD tích hợp
Đây chỉ là một vài ví dụ điển hình trong nhiều biện pháp
mà các giáo viên có thể sử dụng cả Phần I và II của Tiêu
chuẩn CA ELD xuyên suốt ngày song song với CA CCSS
cho ELA/Đọc viết và các tiêu chuẩn nội dung khác để hỗ
trợ EL học hỏi các nội dung đa dạng và phát triển trình độ
tiếng Anh nâng cao. Các ví dụ này bao gồm những nhu
cầu để tất cả các giáo viên thực hiện sau đây:
• Kiểm tra đều đặn các bài khóa và bài tập được sử
dụng để giảng dạy nhằm xác định ngôn ngữ có thể
đưa ra thử thách các EL
• Xác định cơ hội để nhấn mạnh và thảo luận các yếu
ngôn ngữ cụ thể(như từ vựng “thông minh” hoặc
“giá trị”, các cách khác nhau để kết hợp ý trong câu,
các cách bắt đầu đoạn để nhấn mạnh các ý chính)
• Quan sát học sinh để xác định cách các em đang
sử dụng ngôn ngữ mà giáo viên đang nhắm đến
• Điều chỉnh toàn bộ chương trình giảng dạy nhóm
hoặc làm việc với các nhóm nhỏ hay các cá nhân
để mang lại hỗ trợ phù hợp và chính xác cho các
em
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Tóm lại, các EL nên tham gia các một cách đều đặn và
thường xuyên vào các bài tập trên lớp, đóng góp vào các
bài thảo luận để phát triển kiến thức về các nội dung, áp
dụng chiến lược nhận biết và kỹ năng phân tích vào việc
diễn giải các văn bản phức tạp, sản sinh ra ngôn ngữ
(tiếng Anh) nói và viết để đáp ứng các kỳ vọng ngày càng
tăng về bối cảnh, và phát triển nhận thức về cách thức tạo
nghĩa của tiếng ANh
Nguồn: Khung ELA/ELD California: http://www.cde.ca.gov/ci/rl/cf/documents/ chapter02may2014.pdf

ChlJ'O'ng 3
HLP6'ng dan Giang d�y
Hi�u qua va Danh gia h9c

Lien ket v&i LQ �
tr1nh hoc tieng VI!/
Anh cha cac
hoc sinh tQ.i
California

,

sinh h9c tieng Anh
ChU'ang trinh Giang d,;iy danh cho hoc sinh hoc tieng Anh
K-12
Hoc khu Thong nhat Santa Ana cam ket cung cap cho cac
hoc sinh hoc tieng Anh cua chung t6i m(lt chU'ang trinh
giang dc;1y thich Crng dam bao:
• PhU'ang phap tiep c$n blnh dang va toan di$n
chU'ang trinh giang dc;1y cot loi va chU'ang trinh giao
dt,1c da dc;1ng, bao gom:
• Xac dinh va xep lap chU'ang trinh Chuyen va
Nang khieu
• Tat ca cac kh6a hoc n(li dung dU'Q'C phe duy$t A
G
• Cac kh6a hoc Lap Danh dl,I' va Xep lap Nang cao
(AP)

1 b: Ho sa hoc sinh hoc tieng Anh
1 e: hoc sinh hoc tieng Anh bi Khuyet t$t
2a: ELD dU'Q'C tich hQ'p va chi dinh
2b: Giau Tri tu$, Tieu chuandU'Q'C dl)'a tren ChU'ang trlnh giang dc;1y
2c: Ky vong cao
2d: Tiep c$n ChU'ang trlnh Giang d9y Toan
di$n
2f: Tai li$u Giang dc;1y CMt che
2g: Ll)'a chon ChU'ang trinh
3c: Cac danh gia
4a: Can chinh va Khap noi
4b: Cung cap Nguon ll)'c Bo sung
4c: Mc;1ch I 9c

• Thong thc;10 cac tieu chuan danh cho chU'ang trlnh
giang d9y cot I6i

• PhU'ang phap thl)'c hanh giang d9y dl,l'a tren chien
IU'Q'C hi$u qua, theo nghien clt'u
Phat trien kT nang tieng Anh
• Chuyen doi hi$u qua thong qua chU'ang trinh hoc
t$p tll' b$c giao dt,1c tieu hoc tai trung hoc ca sa cho
cac hoc sinh

Oe hoan thanh cam ket cung cap chU'ang trlnh giang d9y
cot I6i mang tinh thll' thach de ho trQ' Sl,I' phat trien tieng
Anh cho tat ca cac hoc sinh hoc sinh hoc tieng Anh,
SAUSD se dU'a ra cac chU'ang trinh giang dc;1y nhU' sau:
• ChU'ang trinh H(li nh$p Anh ngCr (SEI)
• Bao gom cac chU'ang trlnh va I(> trinh ho trQ' cac
hoc sinh hoc tieng Anh 6' tll'ng giai doc;1n cua qua
trinh phat trien ng6n ngCr
- Hoc sinh mai hoc tieng Anh
- Hoc sinh duy trl vi$c hoc tieng Anh
- Hoc sinh hoc tieng Anh lau dai (LTEL)
• Cac tuy chon Ng6n ngCr thay the:
• Song ngCr
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Từng tùy chọn này được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu học
tập chuyên biệt và cung cấp phạm vi và thứ tự giảng dạy
cần thiết để tạo điều kiện phát triển trình độ Anh ngữ cho
rất nhiều học sinh học tiếng Anh tại học khu này. Ngoài ra,
các chương trình này cũng được thiết kế để phòng ngừa
hoặc bồi dưỡng lại những thiếu hụt hoặc sa sút về kiến
thức học thuật trong các nội dung cốt lõi. Các mục tiêu
này sẽ được hoàn thành khi đã tổng hợp các thành phần
thiết yếu dưới đây trong chương trình giảng dạy cho tất cả
các học sinh học tiếng Anh:
• Chương trình giảng dạy trực tiếp và rõ ràng các kỹ
năng phát triển tiếng Anh
• ELD tích hợp:
• ELD theo yêu cầu
• Giảng dạy khác biệt về chương trình giảng dạy cốt
lõi dựa trên tiêu chuẩn bao gồm việc sử dụng
• Hỗ trợ ngôn ngữ chính:
• Chiến lược SDAIE như là mô hình Giảng dạy
Chất lượng cho học sinh học tiếng Anh (QTEL)
• Sơ đồ Tư duy
• Các buổi nói chuyện Kết hợp
• Chiến lược Phát triển khả năng tiếp thu Ngôn ngữ
có hướng dẫn
Thông báo dành cho Phụ huynh về Chương trình
Giảng dạy: Học khu Thống nhất Santa Ana nhận thấy sự
tham gia vô cùng ý nghĩa của các phụ huynh là hết sức
quan trọng trong các quyết định liên quan đến giáo dục
của các con và thiết yếu để đảm bảo thành công trong học
tập của các em. Tất cả các chương trình bao gồm các quy
trình tiếp nhận và thông báo cho các phụ huynh về các
học sinh đang học và mới nhập học, bằng ngôn ngữ các
phụ huynh hiểu. Phụ huynh được thông báo đầy đủ về các
tùy chọn chương trình dành cho học sinh học tiếng Anh và
các kết quả đánh giá cũng như các thay đổi bất kỳ về xếp
lớp chương trình cho học sinh. Các chi tiết về chính sách
và quy trình liên quan đến thông báo dành cho phụ huynh
về chương trình giảng dạy được soạn thảo kỹ lưỡng trong
Chương Một: Các chính sách và Quy trình.
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Chương trình Hội Nhập Anh ngữ (SEI) là một chương
trình giảng dạy được truyển tải bằng tiếng Anh cho các
học sinh đang học tiếng Anh. Chương trình giảng dạy phải
dễ hiểu bằng cách sử dụng các tài liệu với nội dung cốt lõi
song song với các chiến lược giảng dạy hiệu quả dựa trên
nghiên cứu được thiết kế để dạy tiếng Anh cho người phi
bản địa. Các học sinh học tiếng Anh ban đầu được xác
định thông qua kết quả quản trị chung ban đầu của bài
Đánh giá học sinh học tiếng Anh tại California, hoặc
ELPAC, được xác định là
• Học sinh mới học tiếng Anh Hoặc
• Học sinh học tiếng Anh Trung cấp
Các học sinh được xác định là EL được đánh giá hàng
năm bằng cách sử dụng ELPAC để giám sát quá trình
tiến bộ và xác định xem học sinh có đáp ứng được các
tiêu chí để được tái phân loại lên mức đạt Trình độ tiếng
Anh Trôi chảy hay không. Các học sinh được xác định là
EL sẽ tiếp tục chương trình giảng dạy SEI và tiếp tục đánh
giá mức độ phát triển tiếng Anh học thuật. Các cấp độ
tiếng Anh được thể hiện trong ELPAC tổng kết hàng năm
như sau:
• Cấp độ 1, Phát triển ở mức tối thiểu: Các học
sinh ở cấp độ này sẽ đạt được kỹ năng tiếng Anh
viết (đọc và viết) và nói (nghe và nói) phát triển ở
mức tối thiểu.
Các học sinh có xu hướng phụ thuộc và các từ và
cụm từ đã học để truyền tải nghĩa ở cấp độ cơ
bản. Các em cần hỗ trợ ngôn ngữ cơ bản để truyền
đạt các bài tập và chủ đề ít quen thuộc hơn. Kết
quả ELPAC tổng kết này tương ứng với trình độ
“Mới nổi” được miêu tả trong Tiêu chuẩn ELD
California.
• Cấp độ 2, Phát triển một phần nào đó: Các học
sinh ở cấp độ này có kỹ năng tiếng Anh viết (đọc
và viết) và nói (nghe và nói) phát triển một phần
nào đó. Các em có thể sử dụng tiếng Anh để đáp
ứng các nhu cầu giap tiếp tức thời nhưng thường
thì sẽ không thể sử dụng tiếng Anh để học và
giao tiếp đối với các chủ để và lĩnh vực nội dung.
Các em cần hỗ trợ ngôn ngữ cơ bản tới trung cấp
để

truyền đạt các bài tập và chủ đề ít quen thuộc. Kết quả
ELPAC tổng kết này tương ứng với cấp thấp hơn trình độ
“Mở rộng” được miêu tả trong Tiêu chuẩn ELD Carlifornia.
• Cấp độ 3, Phát triển ở mức trung bình Các học sinh
ở cấp độ này có kỹ năng tiếng Anh viết (đọc và viết)
và nói (nghe và nói) phát triển ở mức trung bình. Các
em có thể thi thoảng sử dụng tiếng Anh để học và
truyền đạt bằng các cách có nghĩa trong nhiều chủ
đề và lĩnh vực nội dung. Các em cần hỗ trợ ngôn ngữ
ở mức ít tới tối thiểu để truyền đạt các bài tập và chủ
đề ít quen thuộc. Kết quả ELPAC tổng kết này
tương ứng với Cấp cao hơn của trình độ “Mở rộng”
hoặc cấp thấp hơn của trình độ “Kết nối” được miêu
tả trong Tiêu chuẩn ELD Carlifornia.

Để giải quyết nhu cầu của bộ phận học sinh đặc biệt ở
Santa Ana, SAUSD đã chọn lựa để áp dụng các tài liệu
được hội đồng giáo dục tiểu bang thông qua có căn chỉnh
theo Chương trình 2 yêu cầu ELA/ELD cơ bản. Tài liệu
giảng dạy Chương trình 2 căn chỉnh theo cả tiêu chuẩn
ELA Carlifornia và tiêu chuẩn ELD và bao gồm cả các tài
liệu giảng dạy ELD theo yêu cầu. Các tài liệu của chương
trình 2 được SAUSD phê duyệt cho các học sinh thuộc
các lớp từ TK tới lớp 5 là Chuẩn đối sánh Nâng cao.
Thông qua thử nghiệm rõ ràng và chuyên sâu và quá trình
lựa chọn, các tài liệu được nhận thấy phù hợp và có khả
năng cung cấp các tài liệu hỗ trợ cần thiết để đáp ứng các
nhu cầu của học sinh học tiếng Anh, cũng như các học
sinh học ngôn ngữ suốt đời trong học khu của chúng ta.

CHƯƠNG 3

• Cấp độ 4, Phát triển Tốt: Các học sinh ở cấp độ
này có trình độ tiếng Anh viết (đọc và viết) và nói
(nghe và nói) phát triển tốt. Các em có thể sử dụng
tiếng Anh để học và truyền đạt theo các cách có ý
nghĩa và phù hợp với các bài tập, mục đích và khán
giả khác nhau trong nhiều bối cảnh học thuật và xã
hội. Các em có thể cần ít hỗ trợ về ngôn ngữ để
truyền đạt các bài tập và chủ đề ít quen thuộc. Kết
quả ELPAC tổng kết này tương ứng với mức cao
hơn của trình độ “Kết nối” được miêu tả trong Tiêu
chuẩn ELD Carlifornia.

Thời gian ELD theo yêu cầu được duy trì trong suốt ngày
giảng dạy, khi mà các học sinh được phân nhóm dựa trên
trình độ, được quyết định bởi ELPAC. Các học sinh được
đánh giá thường xuyên thông qua giám sát tiến bộ bằng
cách sử dụng Phiếu đánh giá ELD chuẩn đoán trong
phạm vi chương trình ELA/ ELD được học khu phê duyệt
để đảm bảo trọng tâm Tiêu chuẩn ELD Carlifornia và để
phân biệt chương trình giảng dạy chi tiết theo nhu cầu của
học sinh học tiếng Anh thuộc phạm vi trình độ ngôn ngữ.

Nguồn: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacgpld.asp
Hỗ trợ Hỗ trợ nâng cao trình độ Anh ngữ trong Lớp
học SEI: Tiểu học
Các học sinh học tiếng Anh trong môi trường SEI tiểu học
tiếp nhận ELD tích hợp trong suốt ngày học theo các
nguyên tắc học tập và ít nhất ba mươi phút giảng dạy Phát
triển Anh Ngữ được theo yêu cầu mỗi ngày.
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Thông qua sự kết hợp các hoạt động giảng dạy ELD tích hợp và ELD Theo Yêu Cầu, các học sinh EL trong các
chương trình giảng dạy SEI được hỗ trợ ngôn ngữ để tương tác thành công và tham gia vào việc giảng dạy nội dung
học tập cấp lớp một cách có ý nghĩa. Bảng
3.1 minh họa cấu trúc giảng dạy Nâng cao Kỹ năng Anh ngữ, bao gồm vai trò của ELD theo yêu cầu và ELD tích
hợp, được thiết kế để hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các học sinh học tiếng Anh trong môi trường SEI..
Chương trình Hội nhập Anh ngữ (SEI) ở Cấp độ Tiểu học (Bảng 3.1)

Học sinh được cung cấp dịch vụ

Đây là xếp lớp chương trình giảng
dạy cho các học sinh học tiếng
Anh mà
• Không đáp ứng tiêu chí
được tái phân loạii cho trình
độ tiếng Anh trôi chảy
• Không yêu cầu xếp lớp vào
các chương trình song ngữ
• Không yêu cầu xếp lớp vào
các chương trình Anh ngữ
chủ đạo - không

Các thành phần trong chương trình

30 phút giảng dạy ELD theo yêu
cầu cụ thể mỗi ngày
Tạo nhóm cho ELD
khuyến khích giảng dạy để đáp
ứng nhu cầu của nhiều học sinh
Anh ngữ được cung cấp dịch vụ
trong chương trình SEI
ELD tích hợp được cung cấp
xuyên suốt ngày học theo
chương trình giảng dạy cốt lõi
thông qua việc sử dụng các chiến
lược giảng dạy khác biệt về đọc,
viết, toán, khoa học và khoa học
xã hội khi sử dụng các tài liệu
giảng dạy dựa theo tiêu chuẩn do
tiểu bang phê duyệt.
Hỗ trợ ngôn ngữ chính được
cung cấp khi có thể, để mang lại
sự rõ ràng, định hướng và làm
giảm đi việc sàng lọc tác động
cho các học sinh để hỗ trợ tạo ra
ý nghĩa từ đầu vào trong môi
trường ngôn ngữ không quen
thuộc. (Khi cần và khi nhân sự
cho phép)

Nhân sự

Chứng chỉ tiểu bang thích hợp để
dạy tại trường tiểu học:
• Chứng chỉ khả năng giảng
dạy nhiều chuyên đề với
Chứng chỉ tiểu bang phù hợp để
dạy học sinh học tiếng Anh như
là:
• Phát triển Học thuật và
Ngôn ngữ, Đa văn hóa
(CLAD) hoặc
• Chuyên gia Phát triển
Ngôn ngữ (LDS)
• Phát triển Học thuật và
Ngôn ngữ, Đa văn hóa,
Song ngữ (BCLAD) hoặc
• Chứng chỉ Năng lực Song
ngữ (BCC)
HAY:
Thông tin khả năng giảng dạy phổ
thông với
• Giấp phép bổ trợ ELD,
TESOL hoặc ESL bổ trợ
hoặc
• Dự khuyết được tiểu bang
thông qua cho CLAD
• Chứng chỉ SB 395• Chứng chỉ SB 1969-

Hỗ trợ các lựa chọn cho Học sinh để Xếp lớp Chương trình SEI
Trong phạm vi lớp học:
• Hỗ trợ ngôn ngữ chính (khi cần và khi nhân
sự cho phép)
• Hỗ trợ giảng dạy theo giáo án tạo sự khác
biệt sử dụng các chiến lược SDAIE mục tiêu
trong lớp học
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Ngoài phạm vi lớp học:
• Phụ đạo ngôn ngữ để cải thiện phương thức
tiếp cận chương trình giảng dạy cốt lõi.
• Trước và/hoặc sau chương trình can thiệp tại
trường
• Các dịch vụ thích hợp khác, như là hỗ trợ
Giáo dục Di cư và/hoặc Giáo dục Đặc biệt

Xếp lớp Chương trình ELA/ELD, Tiểu học K-5:

Phiếu Báo Điểm SAUSD: Trên phiếu báo điểm tiểu học

Ở cấp tiểu học, các học sinh được cung cấp ELD theo yêu

tại SAUSD, các giáo viên được yêu cầu đưa ra báo cáo về

cầu cũng như ELD tích hợp, sử dụng tài liệu ELA/ELD
chương trình cốt lõi 2 được phê duyệt, bao gồm các
nguồn lực, bài học, sơ đồ giảng dạy và hướng dẫn theo
bước được cung cấp hỗ trợ hàng ngày cho ELD tích hợp
và phân cấp hỗ trợ ELD trong thời gian giảng dạy ELD
theo yêu cầu.

tiêu chuẩn ELD (Hợp tác,Diễn giải, Sản sinh). Các giáo
viên tham khảo Bộ mô tả Trình độ ELD (tiêu chí giai đoạn
đầu và hoàn thành), cũng như các tiêu chuẩn ELD cấp lớp
để phân tích kết quả học tập của học sinh và xác định
trình độ của các em. Phân tích này không nên chỉ bao
gồm thông báo phiếu báo điểm mà còn các quyết định

Xem xét Lập nhóm Giảng dạy cho ELD Theo yêu cầu
tại cấp Tiểu học: Khi học sinh học tiếng Anh cần tiếp
nhận chương trình giảng dạy ELD theo yêu cầu xác định
bởi trình độ và nhu cầu ngôn ngữ cụ thể, câu hỏi đặt ra là ,
“Tôi nên nhóm các học sinh như thế nào và nên thông báo
dữ liệu gì cho các nhóm?” Có bốn điểm giáo viên có thể
xem xét khi xác định các nhóm giảng dạy ELD theo yêu
trình các bài học xác định Chuẩn đối sánh cho các bài học
ELD theo yêu cầu, mục thẻ báo cáo SAUSD, và Phiếu
đánh giá Tiến bộ SAUSD ELD.

giảng dạy và lập nhóm.
Bảng tiêu chí đánh giá Tiến bộ SAUSD ELD: Mục đích
của Bảng tiêu chí đánh giá Tiến bộ ELD là để đánh giá
việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh học tiếng Anh, nhằm
giám sát mức độ tiến triển của học sinh học tiếng Anh và
thông báo chương trình giảng dạy để phát triển trình độ
ngôn ngữ hơn. Phiếu đánh giá cũng thông báo về việc lập
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cầu: Đánh giá mang tính xây dựng về ELPAC trong quá

nhóm giảng dạy. Phiếu đánh giá này được căn chỉnh theo
tiêu chuẩn ELD Phần II và Bộ mô tả Trình độ ELD. Các
giáo viên có thể sử dụng phiếu đánh giá để xem xét kỹ
lưỡng ngôn ngữ học sinh sử dụng tốt, sử dụng sai,

ELPAC: Thang điểm ELPAC có thể dùng làm điểm bắt
đầu để xác định trình độ học sinh để lập nhóm giảng dạy.
Giáo viên nên xem xét thang điểm cho cả ngôn ngữ nói và
viết cung như các cấp độ kết quả trong các miền cụ thể.
Ngoài ra, các giáo viên nên ghi nhớ rằng các học sinh sẽ
vẫn có thể đạt được tiến bộ cho đến ngày đánh giá quản
trị . Cuối cùng, ELPAC không phải là nguồn dữ liệu duy
nhất để lập nhóm giảng dạy.

và/hoặc tránh việc sử dụng cùng nhau để chúng có thể hỗ
trợ học sinh phát triển ngôn ngữ hiệu quả.
Phiếu đánh giá ELD này được sử dụng để lập giáo án cho
việc giảng dạy ngôn ngữ nói và viết. Các giáo viên cần
cân nhắc việc ngôn ngữ xuất hiện một cách rõ ràng trong
các bài mẫu, ngôn ngữ học thuật phù hợp với cấp học
không xuất hiện trong các bài mẫu, tuần suất mắc lỗi, và
các lỗi đó có cản trở việc tạo nghĩa hay không. Sau đó,

Đánh giá quá trình ELD theo yêu cầu: Mỗi bài học ELD
Theo yêu cầu hàng ngày đều cung cấp cơ hội đánh giá
quá trình với kỳ vọng tạo ra ngôn ngữ bởi cấp độ ELD
(Mới nổi, Mở rộng, Kết nối). Các giáo viên sử dụng các kết
quả đánh giá quá trình để xem xét các học sinh của mình
đáp ứng các nhu cầu ELD liên quan như thế nào và để
điều chỉnh cho hoạt động giảng dạy và lập nhóm giảng
dạy. Nếu học sinh đang nắm vững một cách nhất quán
các mục tiêu ngôn ngữ ở trình độ nhất định, các giáo viên
nên xem xét việc nhóm lại học sinh đó để các em được
nhận chương trình giảng dạy ở trình độ tiếp theo.

trình độ cho một trong ba mô hình ngôn ngữ Phần I theo

các giáo viên xác định điểm từ 1-6, căn chỉnh cho các giai
đoạn sớm và giai đoạn đầu của mỗi cấp độ thành thạo,
cho mỗi yếu tố đánh giá. Các giáo viên tiểu học tiếp nhận
đào tạo sử dụng phiếu đánh giá và được kỳ vọng sẽ sử
dụng nó để phân tích tiến bộ của từng học sinh học tiếng
Anh trong khung thời gian từ giữa tháng Mười một tới Kỳ
nghỉ Đông của mỗi năm học. Các giáo viên nhập thang
điểm từ 1-6 cho từng phần đánh giá được căn chỉnh theo
Tiêu chuẩn ELD Phần II, tiêu chuẩn 2-6. Các giáo viên sử
dụng dữ liệu được thu thập để thông báo chương trình
giảng dạy, bao gồm lập nhóm ELD.
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Đánh giá và Giám sát mức độ tiến bộ: Tiểu học

Can thiệp: Tiểu học

Mức độ tiến triển được đánh giá hàng năm bằng việc sử

Tận dụng dữ liệu từ các kết quả đo lường do địa phương

dụng kết quả của cả tiêu bang (SBAC và ELPAC) và được

và tiểu bang thực hiện, được đề cập ở trên, các học sinh

giám sát định kỳ trong suốt năm học sử dụng các đánh giá

được xác định để hỗ trợ can thiệp. Các can thiệp được

của địa phương. Các đánh giá mức độ tiến triển cấp địa

cung cấp luân phiên theo nhóm nhỏ trong lớp học. Các

phương này bao gồm các lớp ba tháng, Chỉ số Kỹ năng

học sinh được xác định là EL cho các can thiệp tăng

Đọc viết Cơ bản Linh hoạt được quản trị (DIBELS),

cường được hướng tới tham gia hỗ trợ bổ sung trước

NWEA, Đo lường Tiến bộ Học tập (MAP—được quản trị

và/hoặc sau khi giờ học trên trường.

vào Mùa thu, Mùa đông và Mùa xuân) cũng như các kết
quả đánh giá mức độ tiến triển bao gồm trong chương
trình giảng dạy cốt lõi.

Hỗ trợ ELD Theo yêu cầu và ELD tích hợp

Mức độ tiến triển được giám sát thông qua quá trình đánh

Khung ELA/ELD California nói đến các kỳ vọng và đặc

giá nhu cầu cải thiện liên tục ở từng học khu. Quá trình
đánh giá nhu cầu cải thiện liên tục có bao gồm Data Dives
và Data Chats với đội ngũ được tiến hành trong suốt ngày
thứ Tư, được chỉnh sửa/đưa ra sớm sau khi hoàn thành
chuyên môn. Trong khoảng thời gian này, các giáo viên
xác định xu hướng học sinh bằng các vấn đề cấp lớp/chủ
đề, những việc được giải quyết thông qua hoạt động lên
kế hoạch hợp tác và điều chỉnh bài học để có được sự kết
hợp các nguồn lực và hoạt động can thiệp. Các buổi trò
chuyện dữ liệu này cũng đưa ra các đề xuất cho các can
thiệp bổ sung mà Hội đồng Học Khu (SSC) và Hội đồng
Cố vấn học sinh học tiếng Anh (ELAC) cũng sẽ sử dụng
dữ liệu này để giám sát toàn bộ chương trình EL.
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điểm của ELD Theo yêu cầu và ELD tích hợp. Mỗi
phương pháp tiếp cận đều mang những đặc tính riêng
biệt, và cả hai đều được thực hiện xuyên suốt ngày giảng
dạy để hỗ trợ các học sinh học tiếng Anh trong việc phát
triển trình độ Anh Ngữ và tiếp cận chương trình giảng dạy
cốt lõi.
Chi tiết về cách thức cả ELD Theo yêu cầu và ELD tích
hợp được hỗ trợ trong Học khu Thống nhất Santa Ana
được phác họa trong bảng 3.2 ở trang tiếp theo:

Bảng 3,2: ELD Tích Hợp và ELD Theo Yêu Cầu trong SAUSD
ELD Theo yêu cầu
Khoảng thời gian được duy trì, cụ thể trong cả ngày giảng dạy
nhằm thúc đẩy học sinh tiếp thu tốt hơn và nâng cao trình độ
Anh ngữ

ELD Tích hợp
Xuyên suốt Ngày học

TK – 12:
ELD tích hợp được hỗ trợ xuyên suốt cả ngày trong
chương tình giảng dạy nội dung qua việc sử dụng nghiên
cứu dựa trên chiến lược giảng dạy và các hoạt động để
lên giáo án và hỗ trợ học sinh học tiếng Anh
tiếp cận thành công nội dung cấp lớp học, đồng thời xây
dựng các kỹ năng tiếp nhận Anh ngữ

Các bài học ELD theo yêu cầu được tách biệt để hỗ
trợ các học sinh học tiếng Anh thuộc các trình độ
Anh ngữ khác nhau:
• Mới nổi
• Mở rộng
• Kết nối
Thời gian giảng dạy ELD theo yêu cầu luôn phải chặt
chẽ về thời gian trong suốt ngày ở nơi học sinh được
dạy
theo các nhóm tương đồng ngôn ngữ để các giáo
viên có thể tập trung vào các kỹ năng Anh ngữ cụ
thể, giúp thúc đẩy học sinh tiếp thu tiếng Anh nhanh
chóng.
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Hỗ trợ ELD tích hợp trong việc dạy Toán:
• Chương trình giảng dạy rõ ràng khi sử dụng các
buổi thuyết trình toán học trong môi trường giải bài
quyết vấn đề
• Các hoạt động và công việc giảng dạy thường ngày
thúc đẩy việc sử dụng ngôn ngữ học thuật từ các
quy tắc một cách có hiệu quả.
• Tận dụng công nghệ thích ứng để phân biệt và cá
nhân hóa chương trình giảng dạy và học tập
• Kết hợp sử dụng các hoạt động giảng dạy hấp dẫn
và nguồn lực bổ sung, phụ trợ để hỗ trợ các em
nhằm tạo ra nội dung cấp lớp rõ ràng, có thể tiếp
cận được học sinh học tiếng Anh.
• Sử dụng các chiến lược giảng dạy theo nhóm nhỏ,
hoặc thành các nhóm phức hợp cho các học sinh
làm việc, hợp tác cùng nhau hoặc để các giáo viên
cung cấp giáo án giảng dạy và hỗ trợ ngôn ngữ
trong các khoảng thời gian ngắn ở các nhóm tương
đồng ngôn ngữ nhằm giải quyết nhu cầu cho học
sinh học tiếng Anh ở tất cả các cấp trình độ: Mới
nổi, Mở rộng và Kết nối.

Cơ sở: TK – 5
ELD theo yêu cầu được hỗ trợ bằng cách sử dụng
các bài học ELD theo yêu cầu trong chương trình
giảng dạy Nâng cao Chuẩn đối sánh trong suốt thời
gian duy trì giảng dạy mỗi ngày.
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Structured English Immersion (SEI) Program at the
Học sinh Được cung cấp dịch vụ
Đây là xếp lớp chương trình giảng
dạy cho các học sinh học tiếng Anh
mà
•

Không đáp ứng tiêu chí được
tái phân loại cho trình độ tiếng
Anh trôi chảy
• Không yêu cầu xếp lớp vào
các chương trình song ngữ
• Không yêu cầu xếp lớp vào
các chương trình Anh ngữ chủ
đạo- không chọn tham gia
chương trình SEI

Secondary Level

Các thành phần Chương trình
ELD tích hợp được cung cấp xuyên
suốt ngày học theo chương trình
giảng dạy cốt lõi bằng cách sử dụng
chiến lược giảng dạy khác biệt trong
đọc, viết, toán, khoa học và khoa học
xã hội đồng thời sử dụng tư liệu giảng
dạy dựa trên tiêu chuẩn được tiểu
bang thông qua
Lộ trình giảng dạy ELA/ELD liên tục
được thiết lập để hướng dẫn các học
khu trong việc xác định xếp lớp
chương trình và lộ trình tốt nhất để
đáp ứng các nhu cầu ngữ dành cho
tất cả các học sinh EL.
Giảng dạy ELD theo yêu cầu được
lồng ghép vào tài liệu giảng dạy của
ELA/ELD chương trình 2 và ELD bổ
trợ chương trình 5 được học khu
thông qua áp dụng cho các học sinh
có nhu cầu hỗ trợ ELD tăng cường.
Hỗ trợ ngôn ngữ chính được cung
cấp khi có thể, để mang lại sự rõ ràng,
định hướng và làm giảm đi việc sàng
lọc tác động cho các học sinh để hỗ
trợ tạo ra ý nghĩa từ đầu vào trong
môi trường ngôn ngữ không quen
thuộc. (Khi cần và khi nhân sự cho
phép)

(Table 3.3)
Nhân sự

Chứng chỉ thích hợp của tiểu bang để
giảng dạy tại trường trung học:
• Chứng nhận Khả năng giảng
dạy nhiều chuyên đề hoặc
Chứng nhận Chuyên đề với
Chứng chỉ tiểu bang phù hợp để dạy
học sinh học tiếng Anh như là:
• Phát triển Học thuật và Ngôn
ngữ, Đa văn hóa (CLAD) hoặc
• Chuyên gia Phát triển Ngôn
ngữ (LDS)
• Phát triển Học thuật và Ngôn
ngữ, Đa văn hóa, Song ngữ
(BCLAD) hoặc
• Chứng chỉ Năng lực Song ngữ
(BCC)
HAY:
Các chứng chỉ giảng dạy phổ thông
với
• Giấp phép ELD, TESOL hoặc
ESL bổ trợ hoặc
• Dự khuyết được tiểu bang
thông qua cho CLAD
• Chứng chỉ SB 395• Chứng chỉ SB 1969-

Hỗ trợ Các tùy chọn cho Học sinh trong Xếp lớp Chương trình SEI
Trong phạm vi lớp học:
Hỗ trợ ngôn ngữ chính (khi cần và khi nhân sự cho phép)
Xếp lớp theo can thiệp chiến lược hoặc tăng cường
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Ngoài phạm vi lớp học:
Chương trình phụ đạo
Các chương trình can thiệp trước và sau khi học dịch vụ hỗ trợ
Giáo dục Di cư (khi phù hợp) Các dịch vụ phù hợp khác

Chươngt
rì
nhgi
ảngdạy/
Tùychọnt
i
ếpcậnKhóahọcELA/
ELD ở CấpđộTrunghọc:

TùychọnXếpl
ớpChươngt
rì
nhdànhchocácELở cấpTrungHọc:

Lộ trình Giảng dạy ELA/ELD Liên tục mức độ Trung cấp: Lớp 6 – Lớp 8 (Bảng 3.4)
Tùy chọn lộ trinh cho các học sinh EO, IFEP, RFEP và LTEL
Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 6 ELA Danh dự

Lớp 7 ELA Danh dự

Lớp 8 ELA Danh dự

Lớp 6 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 7 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 8 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 6 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 8 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 6 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 8 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 6 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 7 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 8 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 6 Can thiệp ELA

Lớp 7 Can thiệp ELA

Lớp 8 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 6 Can thiệp ELA

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 8 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 6 Can thiệp ELA

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 8 ELA Tiêu chuẩn

Lộ trình Khuyến nghị* cho Học sinh EL mới học tiếng Anh: Trong các trường học của Hoa Kỳ từ 0 – 24 tháng
Năm 1
ELD A: Học sinh mới học tiếng Anh

Năm 2
ELD B

Năm 3
Lớp 8 ELA/ELD: Chương trình 2

Tùy chọn Lộ trình Khuyến nghị* cho Học sinh EL duy trì việc học tiếng Anh (Trong các trường học của Hoa kỳ từ 0 – 2 năm)
Năm 1

Năm 2

Năm 3

ELD B

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 8 ELA/ELD: Chương trình 2

ELD B

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 6 ELA/ELD Cốt lõi:
Chương trình 2

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 6 ELA/ELD Cốt lõi:
Chương trình 2

Lớp 7 ELA/ELD: Chương trình 2

Lớp 8 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 6 ELA/ELD Cốt lõi:
Chương trình 2

Lớp 7 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 8 ELA Tiêu chuẩn

Lớp 8 ELA Tiêu chuẩn
Lớp 8 ELA/ELD: Chương trình 2

Hệ thống Nhận diện Hỗ trợ Đa Tầng (MTSS)
Chương trình
Cốt lõi Bậc 1

Bậc 2
Chương trình cốt lõi với Hỗ trợ ELD Mục
tiêu và các bài học ELD theo yêu cầu
được xây dựng vào chương trình giảng
dạy

Bậc 3
Tùy chọn Xếp lớp lại Cốt lõi Can
thiệp ELA và ELD

*Tùy chọn lộ trình được khuyến nghị, không phải bắt buộc. Vui lòng lưu ý:
1. Tiếp cận các khóa học Danh dự được áp dụng với tất cả các học sinh, theo yêu cầu, không xét đến trình độ ngôn
ngữ
2. Các học sinh trong chương trình ELD có thể tăng cấp hoặc dừng lại tại bất kỳ thời điểm nào trong năm học dựa
trên dữ liệu kết quả học tập hoặc yêu cầu của phụ huynh
3. Xếp lớp ELA/ELD cốt lõi và lộ trình cho các học sinh EL được xác định là Nhu cầu Đặt biệt, xác định thông qua
quá trình IEP
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Các tùy chọn Xếp lớp Chương trình ELA/ELD dành cho học sinh học tiếng Anh tại
Học Khu Thống nhất Santa Ana ở mức độ Trung cấp: Lớp 6– lớp 8 (Bảng 3.5)
Trung cấp: Lớp 6-lớp 8
Khóa học và Mô tả
ELA Danh dự:
Chương trình Nghệ thuật sử dụng Anh
ngữ cấp lớp cốt lõi cùng với chương
trình giảng dạy khác biệt tạo điều kiện
cho học sinh tìm hiểu chuyên sâu, phức
tạp, thành thạo các kỹ năng ở cấp lớp
học;.
Nghệ thuật sử dụng Anh ngữ tiêu chuẩn:
Chương trình Nghệ thuật sử dụng Anh
ngữ cấp lớp cốt lõi với các bài học và tài
liệu bổ sung để tạo sự khác biệt trong
giảng dạy và cung cấp hỗ trợ cho học
sinh đúng lúc, khi cần để thúc đẩy sự
thành thạo các kỹ năng cấp lớp.

Core ELA: Chương trình 2

•
•

sinh

•
•
•

SBAC: Đáp ứng (3) hoặc Vượt quá
Tiêu chuẩn (4)
MAP Bằng hoặc cao hơn Điểm trung
bình
DWA: Điểm tổng hợp từ 8 trở lên

Một kỳ giảng dạy cốt lõi
Lớp 6: 1026H
Lớp 7: 1027H
Lớp 8: 1028H
McGraw-Hill:
Study Sync theo cấp lớp

•
•
•

•

Đạt thành tích cấp lớp hoặc trong
phạm vi một năm
Có thể gặp một số khó khăn nhỏ
hoặc tạm thời
Có thể cần hỗ trợ cá nhân định kỳ,
dạy trước, thời gian học tập bổ sung,
thực hành thêm.

•

Bằng hoặc trong vòng hai năm thành

Phương pháp tiếp cận
• SBAC: Gần như Đáp ứng (2) tiêu
chuẩn
• MAP Trong phạm vi 15 điểm của
Điểm trung bình
• DWA: Điểm tổng hợp đạt từ 3 đến 5
• Hoàn thành
• tái phân loại theo tình trạng RFEP.
Dành cho các mục đích giám sát:
o SBAC: Đáp ứng (3) hoặc Gần như
Đáp ứng (2) Tiêu chuẩn
o MAP trong phạm vi 10 điểm của
Điểm trung bình
o DWA: Điểm tổng hợp từ 5 trở lên

tích cấp lớp
•
•

Có thể gặp một số khó khăn nhỏ
hoặc tạm thời
Có thể cần hỗ trợ cá nhân theo thời

•

kỳ, dạy lại, thời gian học thêm, thực
hành thêm
Các LTE của mục tiêu và các EL
Hiện tại

Khóa học và Mô tả
Can thiệp ELA
(Chương trình 4)
Một chương tình thay thế cốt lõi được
hội đồng thông qua và chỉ định để “bắt
kịp” kỹ năng đọc viết và phát triển ngôn
ngữ cho học sinh bằng cách hỗ trợ một
cách có cấu trúc khi tiếp cập các nội
dung trong lớp. Hoạt động xếp lớp nên
được tính toán với mục tiêu học sinh sẽ
hoàn thành ELA cấp lớp cốt lõi với hỗ
trợ ELD trong kỳ học hai năm.

Đạt thành tích cấp lớp trở lên
Yêu cầu xếp lớp của Phụ huynh/Học

Cấu trúc, mã Khóa học và tài liệu chương
trình giảng dạy

•

•

Thành tích cấp lớp bằng hoặc dưới
hai năm*

Thường cần hỗ trợ chuyên biệt, gia
sư, chương trình/tài liệu giảng dạy
thay thế
*Có thể bao gồm
1. Các học sinh Giáo dục Đặc biệt đã
được xác định danh, nếu thay thế
ELA cốt lõi được đề xuất trong IEP
2. Các LTEL (Học sinh được xác định là
các EI trong 5 năm liên tục trở lên)
có điểm số SBAC, MAP và DWA
xuống thấp trong phạm vi hướng dẫn
xếp lớp

Một kỳ giảng dạy cốt lõi
Lớp 6: 1026A
Lớp 7: 1027A
Lớp 8: 1028A
McGraw-Hill:
Study Sync theo cấp lớp

Hướng dẫn Xếp lớp Khuyến nghị, Phương
pháp tiếp cận & điểm hoàn thành khi áp dụng
can thiệp

Hồ sơ Học sinh
•

•

SBAC: Đáp ứng (3) hoặc Gần như
Đáp ứng (2) Tiêu chuẩn
MAP Trong phạm vi 10 điểm của
Điểm trung bình
DWA: Điểm tổng hợp từ 5 trở lên

Một kỳ giảng dạy cốt lõi
Lớp 6: 1026L
Lớp 7: 1027L
Lớp 8: 1028L
McGraw-Hill:
Study Sync theo cấp lớp

Cấu trúc, mã Khóa học và tài liệu chương
trình giảng dạy

Phương pháp tiếp cận
• SBAC: Không Đáp ứng (1) Tiêu

1 kỳ giảng dạy cốt lõi với tùy chọn,
nhưng không yêu cầu kỳ hỗ trợ thêm

chuẩn
MAP Thấp hơn Điểm trung bình 16
điểm
• DWA: Điểm Kết hợp của 3 hoặc thấp
hơn
Hoàn thành:
• SBAC: Đạt (3) của tiêu chuẩn
• MAP trong phạm vi 15 điểm của
Điểm trung bình
• DWA: Điểm số kết hợp 5

Lớp 6: 1046A
Lớp 7: 1047A
Lớp 8: 1048A
Pearson iLit ELL: (Giống như iLit 45,
nhưng bao gồm thành phần học sinh
mới học tiếng Anh bắt đầu ELD với tài
liệu hỗ trợ đọc viết cơ bản mà học sinh
trong quá trình xếp lớp chương trình này
có thể cần đến)
Lớp 6: Cấp độ C
Lớp 7: Cấp độ D
Lớp 8: Cấp độ E

•

CHƯƠNG 3

Chương trình chuẩn đối sánh cốt lõi với
các nguồn lực giảng dạy khác biệt và
các bài học ELD theo yêu cầu để gia
tăng sự thành thạo các kỹ năng ngôn
ngữ học tập phù hợp với cấp lớp thông
qua việc các chiến dịch và hoạt động
nghiên cứu hiệu quả để học sinh tăng
cường khả năng tiếp cận thành công và
tương tác có nghĩa với các nội dung ở
lớp cũng như hỗ trợ nâng cao trình độ
Anh Ngữ nhanh nhất và hiệu quả nhất
có thể

Hướng dẫn Xếp lớp Khuyến nghị, Phương
pháp tiếp cận & điểm hoàn thành khi áp dụng
can thiệp

Hồ sơ Học sinh

Hỗ trợ Can thiệp Tăng cường:(Kỳ thứ 2
Tùy chọn)
Lớp 6: 1046J
Lớp 7: 1047J
Lớp 8: 1048J
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Tùy chọn Xếp lớp cho các EL ở cấp Phổ thông: Cũng giống như các lớp từ 6 - 8, tất cả các học sinh từ lớp 9 - 12,
không xét đến trình độ ngôn ngữ, được tiếp cận toàn diện với tất cả tùy chọn các chương trình nội dung cốt lõi và ELA,
bao gồm tất cả các khóa học được A-G chấp thuận, các khóa học Danh dự và Xếp lớp Nâng cao.
Các đề xuất xếp lớp và hướng dẫn sẽ được cung cấp để hỗ trợ các khu trong việc xác định tùy chọn chương trình đáp
ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy riêng cho từng học sinh EL trong suốt hành trình tiếp nhận ngôn ngữ của mình. Các đề
xuất dựa trên kết quả học tập bằng nhiều phương thức đo lường bao gồm ELPAC, SBAC và địa phương như là điểm
chuẩn MAP và học khu.
Bảng 3.6 ở trang tiếp theo sẽ minh họa tùy chọn xếp lớp vào các chương trình được triển khai liên tục cũng như căn
chỉnh Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng (MTSS) cho các tùy chọn lộ trình giảng dạy ELA/ELD. Bảng 3.7 nói rõ về tùy chọn xếp lớp
cho các chương trình ELA/ELD dành cho học sinh EL từ cấp lớp 6 – lớp 8 có hồ sơ học sinh và hướng dẫn tiêu chí xếp
lớp của học sinh, mô tả chương trình và cấu trúc chương trình, mã khóa học và tư liệu chương trình được phê duyệt để
sử dụng làm văn bản chính cho từng khóa học.

CHƯƠNG 3

SAUSD: Kế hoạch Tổng thể dành cho Học sinh học tiếng Anh
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Tiếng Anh 1

ELD A: Học sinh mới học tiếng Anh
Tiếng Anh 2

Năm 3
ELD Nâng cao

Năm 4

Căn chỉnh MTSS

SAUSD: Kế hoạch Tổng thể dành cho Học sinh học tiếng Anh
l20L: Lớp 9 ELA l30L: Lớp IO

Anh 180A AP: 181A

chọn ELA lớp
dụng, StudySync)

iLit EU Cấp độ G

Tiếng Anh 2: Mã Khóa học: l6IL Io& tùy
cách sử dụng chương trình ELA mới áp

sửa đổi- chấp thuận và nộp thông qua bằng

Tùy chọn Lớp 9 ELA

Nâng cao đã được UCOP

Anh ngữ AP: Nghệ thuật sử dụng tiếng

iLit EU Cấp độ F

Tiếng Anh I: Mã Khóa học: l60L
195A: 9 - 12,.,. Cấp lớp: ELD Nâng cao (ELD

Anh

ERWC Tùy chọn Cốt lõi Lớp 12: 153A

ELA l40L: Lớp 11 ELA

iLit ELL Năm của Học sinh mới học tiếng

ELDA: l82A(tất cả các cấp lớp)

Mô hình giảng dạy ELD

Năm 1

trình theo yêu cầu

ELD: Chương trình 5

Bậc 3: Tùy chọn Thay thế Cốt lõi

Văn học và Sáng tác Phim ảnh

Văn học & Sáng tác phim ảnh: 154A

140A: Lớp 11 ELA

120A: Lớp 9 ELA 130A: Lớp IO ELA

Tiếng Anh 12 ERWC
Tiếng Anh 12 ERWC

Thực hiện chương trình cốt lõi và kết hợp chương

Study Sync: 9, JO, 11

hình giảng dạy ELD Theo yêu cầu

Đồng bộ hóa: 9, 10, 11

Cốt lõi, CP ELA-- Mô hình Chương trình 2 Mô

Cốt lõi, Chương trình CP ELA

CP ELA 11

Bậc I:

CPELA 10

Lớp 9 CP ELA Chương trình 2

CP ELA 11

CPELA 11

Lớp 10 CP ELA Chương trình 2
CPELA 10

Lớp 9 CP ELA Chương trình 2

Tiếng Anh 12 ERWC

Tiếng Anh 12 ERWC

Lớp 11 CP ELA Chương trình 2

Lớp 11 CP ELA Chương trình 2

ELD Nâng cao (chuyển đổi)
Lớp I 0 CP ELA Chương trình 2

Tiếng Anh 12 ERWC

ELD Nâng cao (chuyển đổi)

Tiếng Anh 2

Lớp 9 CP ELA Chương trình 2)2

ELD Nâng cao (chuyển đổi)

Tiếng Anh I Tiếng Anh I

Tùy chọn Lộ trình được đề xuất dành cho Các học sinh duy trì việc học tiếng Anh (2 - 4 năm tại Hoa Kỳ) và các tùy chọn thay thế để phấn đấu
chuyển thành LTEL

Năm 2

Năm 1

Lộ trình đề xuất cho Học sinh mới học tiếng Anh: tại Các trường học của Hoa Kỳ từ 0- 24 tháng

Tùy chọn Lộ trình Giảng dạy ELD/ELD theo khối lớp có nhận danh MTSS ở cấp
phổ thông: Lớp 9-lớp 12 (Bảng 3.6)

Phan tach Cac tuy chc;m Xllp I6'p cho cac chU'O'ng trinh ELA/ELD danh cho h9c sinh h9c til!ng
Anh t�i H9c Khu Thfmg nhat Santa Ana cap Trung h9c: Trung h9c ph6 thong: L6'p 9-12 (Bang 3.7)
HU'&ng dan Xl§p l&p vao cac chU'O'ng trinh ELNELD lien ll,ic dU'Q'C di§ xu§t & b�c Trung hQc ph6 thong cho cac
hQc sinh hQc til§ng Anh: L&p 9 - l&p 12
Kh6a hQc va M6 ta
ELD A (Chu·ong trinh 5)
ChU'O'ng trinh don l�p, tach bi�t duqc thi�t k� cho
cilc hc;>c sinh s6ng t&i s6ng t�i aat nll&c trong vOng
it hon 24 thang d� mang d�n chu·ong trinh nang
cao k9 nang ti�ng Anh tang cLrO'ng, chuyen sau,
mO' rQng va cung cip cho cac hc;>c sinh cac k9 nang
ng6n ngU' d� sU' d1,mg trong hqc thu�t va giao ti�p.

HuO'ng da.n X8p IO'p duqc ct€! xuat,
Ti8p c�m & di8m ho8.n th8.nh khi
cac can thi�p duqc 8.p d1.,mg

HO sa Hoc sinh
E>u·qc th�t k� ct,1 th€! d� hci trq HQc sinh m&i
hc;>c ti�ng Anh thuQc IO'p 9- IO'p 12 khi mO'i di!n
qu6c gia (0 dl!n 24 thang) ma ng6n ngCr chfnh
cUa cac em kh6ng phili Iii til!ng Anh

Hqc sinh c6 th� b6 qua dp dQ ELD ho�c nghi tham
gia chLrong trinh Cl bat ky thO'i di€!m nae trong nam
hQC.

Ti6ng Anh 1
Tlly chqn d6 hoim thimh cac yeu cciu ELA cho
hqc sinh ICl'p 9
Tlly chqn hqc kh6a ELA ICl'p 9 t�p trung vao hO
trQ' cac hqc sinh phat tri6n kY ming dqc vi6t va
kY ming ng6n ngU' th6ng qua cac ho�t dQng c6
cau trllc ch�t che, sU' d1,1ng chi6n lll'Q'C giang
d�y hiiu qua dlfa tren nghien cll'u d� thllc ddy
hqc sinh ti6p c�n va tll'O'ng tac thiinh c6ng vCl'i
cac nQi dung cap ICl'p hqc
UCOP da phe duyit Iii tlly chqn ELA ICl'p 9 cap
dQ"B"

Ti6ng Anh 2
Tlly chqn d6 hoiin thimh cac yeu cciu ELA ICl'p
10
Tlly chqn hqc kh6a ELA ICl'p 10 t�p trung vao hCI
trQ' cac hqc sinh phat tri6n kY ming dqc vi6t va
kY ming ng6n ngU' th6ng qua cac ho�t dQng c6
cau trllc ch�t che, sU' d1,1ng chi6n lll'Q'C giang
d�y hiiu qua dlfa tren nghien cll'u d� thllc ddy
hqc sinh ti6p c�n va tll'O'ng tac thiinh c6ng vCl'i
cac nQi dung cap ICl'p hqc

E>u·qc thil!t kl! mQI each c1,1 th€! d� h0 trq
cac El duy tri vif?c hc;>c til!ng Anh (EL xac
d[nh trong v6ng 2- 4 nam) trong cac IO'p
tlf 9-12
Hc;>c sinh EO, tFEP, OFEP va LTEL O' IO'p
9 n�m du·O'i mU'c hlfO'ng dan xl!p IO'p

Thanh tich d�t dlfO'i mlfc ciln thil!t cUa
c§p dQ tU' hai nam trO' Ien
ThlfCmg dn hO trq chuyen bif?t, gia Slf,
chu·ong trinh/tai lif?u giilng d�y thay th€!

0lfQ'C thi�t k� mQt each Cl,J th� d� hO lrQ'
cac El duy tri vif?c hc;>c til!ng Anh (EL xac
d[nh trong v6ng 2- 4 nam) trong cac IO'p
tlf 9-12
Hc;>c sinh EO, tFEP, OFEP va LTEL O' IO'p
9 n�m du·O'i mU'c hlfO'ng dan xl!p IO'p
Thanh tich d�t dlfO'i mlfc ciln thil!t cUa
c§p dQ tU' hai nam trO' Ien
ThlfCmg dn hO trq chuyen bif?t, gia Slf,
chu·ong trinh/tai lif?u giilng d�y thay th€!

UCOP da phe duyit Iii tlly chqn ELA ICl'p 10

ELD Niing cao
OlfQ'C thi6t k� nhll' liJICl'p chuy6n ti�p cho cac
hqc sinh duy tri viic hqc ti�ng Anh lien t1,1c,
kh6a hqc nay sU' d1,1ng cac tiii liiu chinh clla
chll'O'ng trinh giang d�y ELA b�ng each sll'
d1,1ng k� ho�ch nh!p dQ da sll'a d6i d� gillp ti�p
c�n thiinh c6ng chll'O'ng trinh giang d�y c6t IOi
nghiem ng�t.
UCOP Phe duyit

CPELA C6t IOi: ChLFO'ng trinh 2
ChLFO'ng trinh chudn d6i sanh c6t IOi vCl'i cac
ngubn li,c giiing d�y khac biit va cac biii hqc
ELD theo yeu cciu d6 gia tiing si, thiinh th�o cac
kY niing ng6n ngU' hQC t�p phll hQ'P vCl'i cap ICl'p
th6ng qua cac chi�n d[ch va ho�t dQng nghien
cll'u hiiu qua d6 hqc sinh tiing cll'Cmg kha niing
ti�p c�n thiinh c6ng va tll'O'ng tac c6 nghia vCl'i
cac nQi dung Cf ICl'p. Bao gbm cac biii hqc theo
yEiu cciu d� thllc ddy hqc sinh thiinh th�o Anh
ngfr nhanh nhat vii hiiu qua nhat c6 th6.

0lfQ'C thi�t k€! mQt each Cl,J th� d� hO lrQ'
cac El duy tri vif?c hc;>c til!ng Anh (EL xac
d[nh trong v6ng 2- 4 nam) trong cac IO'p
tlf 9-12
HQC sinh EO, lFEP, OFEP va LTEL O' IO'p
9 n�m du·O'i mU'c hlfO'ng dan xl!p IO'p
Thanh tich dcill dlfO'i mlfc ciln thil!t cUa
c§p dQ tU' hai nam trO' Ien
ThlfO'ng dn hO trq chuyen bif?t, gia Slf,
chu·ong trinh/tai lif?u giilng d�y thay th€!

B�ng ho�c trong v6ng hai nam dcill thanh
tich c§p IO'p
C6 th� g�p mc;>t s6 kh6 khan nh6 ho�c t�m
thO'i
C6 th� dn hO trq ca nhan theo thO'i ky,
dcilY lcili, thO'i gian hQc them, lhl,l'c hi31nh
them
cac L TEL m1,1c tieu va cac EL duy tri vif?c
hc;>c ti€!ng Anh

Cfiu trllc, ma Kh6a hoc va t8.i liE;!u churrng
trlnh gif.l.ng d<;1.y

Phu·ong phap til!p �n
EIPAC: 0 c§p dQ 1, Phat tri�n O' mU'C tdi
thi�u ho�c c§p dQ 2, Phat tri�n mi}t
phcfo nao d6
SBAC: Kh6ng dcill dil!m ho�c Kh6ng E>ap
U'ng (1) Tieu chuan
MAP Kh6ng dcill di�m ho�c thap hon E>i�m
trung binh 16 di�m
DWA: Kh6ng d�t di�m ho�c dil!m tbng
hqp tU· 3 trO' xu6ng.
Hoan thanh
ELPAC: & dp dQ 3, Phat tri�n mi}t ph�n
nao d6 ho�c cao hon
SBAC: Til!p �n (2) Tieu chuan
MAP Trong ph�m vi 15 di�m cUa E>i�m
trung binh
DWA: E>il!m tbng hqp tlf 4 tr& Ien

1 giai do�n hlfO'ng dan chinh vO'i giai do�n hO
trq thlf 2 dU'Q'C d� xu§t, til!p 11,JC trong ilit ELL

Phu·ong phap til!p �n
EIPAC: 0 c§p dQ 2, Ph.31 tri�n mQI phan
nao d6 ho�c cap dQ 3, phat tri�n & mU'c
trung binh
SBAC: Kh6ng E>�t (1) Yeu cilu
MAP Th§p hon E>i�m trung binh 16 dil!m
DWA: E>il!m tbng hqp b�ng 3 ho�c th§p
hem
Hoan thanh
ELPAC: & dp dQ 3, Phat tri�n mQt phan
nao d6 ho�c cao hon
SBAC: E>�t (3) Tieu chuan
MAP Trong ph�m vi 15 di�m cUa E>i�m
trung binh
DWA: E>il!m tbng hqp tlf 4 tr& Ien

MQI kY giilng d�y c6t I6i

Phlfang phap ti�p c�n
EIPAC: 0 c§p dQ 2, Phat tri�n mQt phan
nao d6 ho�c cap dQ 3, phat tri�n & mlfc
trung binh
SBAC: Kh6ng E>�t (1) Yeu cilu
MAP Th§p hon E>il!m trung binh 16 dil!m
DWA: E>il!m tbng hqp b�ng 3 ho�c th§p
hem
Hoan thanh
ELPAC: & dp dQ 3, Phat tri�n mQt phan
nao d6 ho�c cao hon
SBAC: E>�t (3) Tieu chuan
MAP Trong ph�m vi 15 di�m cUa E>i�m
trung binh
DWA: E>il!m tbng hqp tlf 4 tr& Ien

Phu·ong philp til!p �n
ELPAC: 0 ca:p dQ 2, Phat tril!n mQt phan
nao d6 ho�c cap dQ 3, phat tril!n & mlfc
trung binh
SBAC: Til!p �n (2) Tieu chuan
MAP trong phijm vi 16 di�m cUa E>i�m
trung binh
DWA: E>il!m tbng hqp tlf 3 tr& Ien
Nghf
ELPAC: & dp dQ 4, Phat tri�n T6t
SBAC: E>cill (3) Tieu chuan
MAP: Trong phijm vi 10 di�m cUa E>i�m
trung binh
DWA: E>il!m tbng hqp tlf 5 tr& Ien
Phlfang phap ti€!p c�n
SBAC: Gan nhu· E>ap U'ng (2) Tieu chuan
MAP trong phijm vi 15 di�m cUa E>i�m
trung binh
DWA: E>il!m tbng hqp dcill tlf 3 di!n 5
Hoan thanh
tai phan locili theo tinh tr�ng RFEP. Danh
cho cac m1,1c dich giam sat:
o SBAC: E>ap U'ng (3) ho�c Gan nhlf E>ap
U'ng (2) Tieu chuan
o MAP trong phijm vi 10 di�m cUa E>i�m
trung binh

Ma Kh6a hc;>c
T§1 ca cac IO'p: 182A
Pearson ilit ELL:
C§p dQ F: MO- dun danh cho Hc;>c sinh mO'i
hQc til!ng Anh
Phan 1 Bai hc;>c 6 - 70

Ma Kh6a hc;>c
160A- cho EO, RFEP va IFEP
160L- cho EL va cac LTEI
Pearson ilit ELL:
C§p dQ F

MQt ky giang dciit c6t I6i
Ma Kh6a hQC
161A- cho EO, RFEP va IFEP
161L- cha EL va cac LTEI
Pearson ilit ELL:
C§p dQ G

MQt ky giang dci!Y c6t I6i
Ma Kh6a hQC
195A
McGraw-Hill: S tudy Sync 9
(Sa d6 Giang dcilY SU'a dbi)

MQt ky giang dci!Y c6t I6i
Ma Kh6a hQC
161A- cho EO, RFEP va IFEP
161L- cha EL va cac LTEI
Pearson ilit ELL:
C§p dQ G
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Phan tach Cac tuy chc;,n Xilp I6'p cho cac chu,O'ng trinh ELA/ELD danh cho hc;,c sinh hc;,c tiling
Anh t�i Hc;,c Khu Th6ng nhit Santa Ana dp Trung hc;,c: Cac I6'p 9-I6'p 12 (Bang 3.7) -- tiilp ti.ic
UCOP "Bn Phe duyet cho ELA

ChU'ang trinh Nghl} thu�t sU' d1,mg Anh
ngll' D1,1' bj Oc;t.i hQc (CP):
ChU'ang trinh Nghl} thu�t sU' d1,mg Anh
ngll' cilp IO'p c6t IOi vO'i cac bili h9c va tili
lil}u bb sung d� t,;10 ra Slf kh.ic bil}t trong
gi21ng dc;t.y vii cung cilp hCI trg dllng Ille,
n6u c&n, d� thllc d&y h9c sinh thilnh th{lo
cilc kY niiing c�p IO'p h9c.

o

DWA: E>i€!m t6ng hqp tU· 5 trO' Ien

B�ng ho�c trong vOng hai nam dc;1t thi31nh
tich cap IO'p
C6 th� g�p mQt s6 kh6 khan nh6 ho�c
tc;1m thO'i
C6 th� din hO trq ca nhan thee thO'i kY,
dc;ty lc;1i, thO'i gian hQc them, thl,l'c hilnh
them

SBAC: E>ap Lrng (3) ho�c G&n nhlf E>ap
U'ng (2) Tieu chu&n
MAP: trong phcilm vi 10- 15 di�m cUa
0i�m trung binh
DWA: E>il!m tbng hqp llr 5 trO' IE!n

B�ng ho�c trong vOng hai nam d�t thi31nh
tich c�p l&p
C6 th� g�p mQt s6 kh6 khan nh6 ho�c
t�m thO'i
C6 th� c§;n hO trq ca nhcln theo thO'i kY,
d�y l�i, thO'i gian hQc them, thl,l'c hi31nh
them
cac L TEL myc tieu va cac El va L TEL
duy tri vif?c hQc ti6ng Anh

SBAC: G§;n nhU' oap Lrng (2) Tieu chuim
ho�c Khong oap Lrng (1)
MAP: Trong ph�m vi 15 di�m cUa Oi�m
trung binh
DWA: Oi�m tbng hqp d�t tlf 3 d6n 5

B�ng ho�c trong vOng hai nam d�t thi31nh
tich c�p l&p
C6 th� g�p mQt s6 kh6 khan nh6 ho�c
t�m thO'i
C6 th� c§;n hO trq ca nhcln theo thO'i kY,
d�y l�i, thO'i gian hQc them, thl,l'c hi31nh
them

SBAC: E>ap U'ng (3) ho�c Gan nhlf E>ap
U'ng (2) Tieu chu&n
MAP: trong ph�m vi 10- 15 di�m cUa
E>i�m trung binh
DWA: Oi�m tbng hqp tlf 5 trO' len

L&p 9: 120A
L&p 10: 130A
L&p 11: 140A
McGraw-Hill:
Study Sync theo dp l&p

UCOP "B" Phe duyl}t cho ELA

ERWC (ELA L&p 12)
Myc dich cUa Kh6a h9c £>9c vii Viilt cac
bili binh lu�n (EWRC) Iii d� chuiln bi cho
sinh vien cubi c&p d�i hQc dap (,ng nhu
c�u d9c viilt cUa giilo d9c d�i hQc han.
Kh6a hQc EWRC th� hil}n quy trinh hlFO'ng
d8in-giang d�y dil giUp sinh vien d9c, hiilu
va phan hbi cilc van ban van hQC va van
ban phi hlF c&u.

MQI ky giang d,ily c6t I6i

MQt kY gialng d�y c6t I6i
LO'p 12: 153A
Khoa hc;>c CSU va UC ERWC v� Tai lif?u
Nghien cll'u

UCOP phe duyl}t tUy ch9n ELA c&p dQ B
IO'p 12

Van hQc vii Sang tile Phim anh
Van hQc vii Sang tile Phim anh Iii mQt h,l'a
ch9n cUa kh6a hQc Tii}ng Anh 12 vi6t, dl,l'a
trin van ban, nhiim myc dich lilm phong
phU them kinh nghil}m nghien cll'u van
hQc vii vi6t van giili thich, phe binh vii
phiiin tich th6ng qua phlFang til}n phim.
Kh6a hQc k6t hgp nily si dlFQ'C chi djnh
xoay quanh cilc th� lo�i phim vii cilc yilu
t6 trong dil}n anh.

MQt kY gialng d�y c6t I6i
LO'p 12: 154A
Trali nghif?m Phim alnh: GiO'i thif?u bO'i Timothy
Corrigan va Patricia White

UCOP phe duyl}t tUy ch9n ELA c&p dQ B
IO'p 12

Cac 16'p h6 trg ELA/ELD b6 sung dU'Q'C giang d�y xuyen su6t ngay hc;,c
Mt,1c dich cua cac chU'ang trlnh ELNELD t6 chll'c lien tt,1c cho cac hoc sinh hoc tieng Anh la nham mang lc;1i trai
nghi$m hoc t$p dau tien tot nhat trong chU'ang trlnh giang d9y, dap Ll'ng nhu cau ho trQ' ng6n ngCr cho hoc sinh
hoc tieng Anh, nhll'ng cOng dam bao rang cac em
• dU'Q'C tiep c$n blnh dang va day du vao chU'ang trlnh giang d9y chinh va m(lt chU'ang trlnh giao dt,1c toan
di$n, bao gom:
• Xac dinh va xep lap chU'ang trlnh Chuyen va Nang khieu
• Tat ca n(li dung va kh6a hoc tl,I' chon dU'Q'C A- G phe duy$t
• Cac kh6a hoc cho Lap danh dll va Lap Nang cao (AP)
• Thong th9o cac tieu chuan danh cho chU'ang trlnh giang d9y cot I6i

• PhU'ang phap thl)'c hanh giang dc;1y dl)'a tren chien IU'Q'C hi$u qua, dl)'a tren nghien clt'u

• Phat trien kT nang tieng Anh va kha nang doc viet

a

Tiep thu va xay dl,l'ng cac ky nang tieng Anh c6 the d9t dU'Q'C nhieu nai khac nhau. Vi v$y de t9o dieu kien
thu$n IQ'i cho hoc sinh tiep c$n cac chU'ang trlnh giao dt,1c toan di$n, cac hoc khu dU'Q'C de xuat va khuyen khich
cho phep cac EL ll)'a chon lap hoc tll chon, han la yeu cau cac hoc ky pht,1 ELNELD. NhU' v$y, kh6ng c6 cac
kh6a hoc/ma kh6a hoc cho cac kh6a ELD "bo sung/ho trQ'". Mong muon de xuat duy nhat cho dieu nay la cac
hoc sinh mai hoc tieng Anh ho�c cac hoc sinh dang c6 trlnh d(l thap nhat, kha nang doc hieu mll'c lap 1 den 2
dU'Q'C mieu ta bang nhieu nguon dCr li$u, theo minh hoa ben dU'ai Bang 3.8.

a
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Bảng 3,8: Khóa học ELA/ELD Bổ sung
Hướng dẫn Xếp lớp và Hồ sơ Học
sinh
Được thiết kế để hỗ trợ các học sinh
EO, IFEP, LTEL or RFEP có
• Thành tích đạt dưới mức cần
thiết của cấp độ từ hai năm trở
lên (cấp độ đọc lớp 1 và 2)
• Thường cần hỗ trợ chuyên biệt,
gia sư, chương trình/tài liệu
giảng dạy thay thế
Hướng dẫn Xếp lớp được khuyến nghị
• SBAC: Không Đáp ứng (1) Tiêu
chuẩn
• MAP: Thấp hơn Điểm trung bình
16 điểm
• DWA: Điểm tổng hợp bằng 3
hoặc thấp hơn

Mô tả Xếp lớp Chương trình
Hỗ trợ Nghệ thuật sử dụng Anh
Ngữ*
Tùy chọn chương trình can thiệp bổ
sung được áp dụng cùng chương
trình ELA cốt lõi, được thiết kế để
“bắt kịp” kỹ năng phát triển và đọc
viết bắt kịp kỹ năng phát triển ngôn
ngữ và đọc viết thông qua các hoạt
động được cấu trúc chặt chẽ, hỗ trợ
và tạo điều kiện thuận lợi cho học
sinh cận nội dung cấp lớp thành
công.
Nếu lớp học này được thêm vào
khóa học ELA/ELD cốt lõi thay vì
khóa học tự chọn, lựa chọn này nên
được thực hiện với các học sinh
đang ở trình độ đọc viết thấp nhất.

1 tiết tự chọn, nhưng không bắt
buộc, kỳ hỗ trợ ELA bổ sung
Phải được kết hợp cùng khóa học
ELA cốt lõi*
Lớp 9 122A Lớp 10: 132A
Pearson iLit 45:
Lớp 9: Cấp độ F Lớp 10: Cấp độ G
Có thể bổ sung với
-SAUSD Sách ghi bài viết
-Prentice Hall Huấn luyện viết bài

CHƯƠNG 3

Hỗ trợ chương trình dạy thuật sử
dụng Anh ngữ*
Tùy chọn chương trình can thiệp bổ
sung được áp dụng cùng chương
trình ELA cốt lõi, được thiết kế
để “bắt kịp” kỹ năng phát triển và đọc
viết bắt kịp kỹ năng phát triển ngôn
ngữ và đọc viết thông qua các hoạt
động có cấu trúc chặt chẽ hỗ trợ và
tạo điều kiện thuận lợi học sinh
Hương dẫn Xếp Lớp Được đề xuất
thành công tiếp cận các nội dung
• SBAC: Không Đáp ứng (1) Tiêu
cấp lớp. Nếu lớp học này được thêm
chuẩn
vào khóa học ELA/ELD cốt lõi thay vì
• MAP: Thấp hơn Điểm trung bình - khóa học tự chọn, lựa chọn này nên
được thực hiện với các học sinh
16 điểm
đang ở
• DWA: Điểm tổng hợp bằng 3
trình độ đọc viết thấp nhất.
hoặc thấp hơn
Được thiết kế để hỗ trợ các học sinh duy
trì việc học tiếng Anh mà:
• Thành tích đạt dưới mức cần
thiết của cấp độ từ hai năm trở
lên (cấp độ đọc lớp 1 và 2)
• Thường cần hỗ trợ chuyên biệt,
gia sư, chương trình/tài liệu
giảng dạy xen kẽ

Cấu trúc, Mã lớp và Các tài liệu
Chương trình Được phê

1 kỳ tự chọn, nhưng không bắt buộc,
kỳ hỗ trợ ELA bổ sung
Tất cả các lớp: 195L
Pearson iLit ELL
Phải được kết hợp cùng khóa học
ELD* cốt lõi
Có thể bổ sung với
- Địa lý quốc gia (National
Geographic/Cengage): Tài
liệu giảng dạy Inside the USA
and EDGE
- SAUSD Writing Notebook
- Prentice Hall Writing Coach
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*Chương trình liên tục dành cho người học tiếng Anh ở
cấp trung học bao gồm các khuyến nghị xếp lớp ELA /
ELD cốt lõi, hỗ trợ cho học sinh EL như đã được xác
định bởi hướng dẫn tiêu chí xếp lớp được đề xuất. Các
khóa học này được thiết kế để hỗ trợ ngôn ngữ khi cần
thiết cho học sinh ở các cấp độ thông thạo khác nhau.
Do đó, ngoại trừ khóa ELD A dành cho Học sinh mới
học tiếng Anh và học sinh Giáo dục Đặc biệt mà IEP chỉ
ra rằng cần phải có kỳ ELA thứ hai, học sinh EL nên
được tự chọn xem có tham gia vào lớp hỗ trợ ELA hoặc
ELD thứ hai không. Thay vào đó, các em sẽ được tiếp
cận tất cả các khóa học tự chọn.
Tất cả các khóa học tự chọn được UCOP chấp thuận,
theo thiết kế, phải bao gồm các hoạt động tích hợp
được bốn kỹ năng ngôn ngữ và hỗ trợ giảng dạy theo
tiêu chuẩn Củng cố và chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh
trước thềm Đại học và sự nghiệp trên các kỹ năng Đọc,
Viết, Nói, Nghe và Ngôn ngữ. Cung cấp phương pháp
tiếp cận các môn tự chọn này hơn là ép các em học lớp
ELA/ELD thứ hai sẽ tiếp tục giúp các học sinh học tiếng
Anh đạt được trình độ tiếng Anh mong đợi theo cách
truyền động lực cho cá nhân cho học sinh.

dành cho tất cả các học sinh học tiếng Anh. Các hoạt
động giảng dạy để hỗ trợ ELD trong chương trình giảng
dạy nội dung cốt lõi là điều cần thiết trong việc cung cấp
một chương trình giáo dục toàn diện đáp ứng nhu cầu
riêng của những người học ngôn ngữ trên toàn học khu.
Như đã đề cập trước đó, các học sinh học tiếng Anh
được cung cấp phương pháp tiếp cận toàn diện và
miễn phí với tất cả các khóa học trên các lĩnh vực nội
dung. Cần lưu ý rằng các hướng dẫn và tiêu chí xếp lớp
có trong bảng dành cho Học sinh mới học tiếng Anh,
ELs và LTEL là những khuyến nghị dựa trên việc cung
cấp cho học sinh ở trình độ thông thạo ngôn ngữ hiện
tại của họ một khóa học mang lại quyền truy cập vào tất
cả các môn học thuộc lĩnh vực nội dung vấn đề và các
khóa học của mọi khối lớp, trong một môi trường cũng
hỗ trợ cho các em khi các em tiếp tục tiếp thu và học
tiếng Anh.
Cung cấp Hỗ trợ ELD trong Các khóa học ở các lĩnh
vực nội dung ở Mỗi Giai đoạn Phát triển Ngôn ngữ

Các hướng dẫn và Tiêu chí được đề xuất để hỗ trợ học
sinh học tiếng Anh trong Chương trình Giảng dạy Nội
Hỗ trợ Chương trình giảng dạy theo Tiêu chuẩn ELD dung: Học sinh mới học tiếng Anh
Thông qua ELD tích hợp trong quá trình giảng dạy
nội dung: Các tiêu chuẩn ELD sinh ra để được dạy
Để đáp ứng các mục tiêu cho các học sinh học tiếng
cùng chương trình giảng dạy nội dung. Thực tế, các Anh muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình và đáp
tiêu chuẩn bao gồm tham chiếu vào các tiêu chuẩn nội
ứng tiêu chuẩn mang tính thử thách của tiểu bang, các
dung cốt lõi mà chúng căn chỉnh theo.
hướng dẫn dưới đây đã được xác định để hỗ trợ các
trường học trong quá trình làm việc giúp các em học
Việc đưa các hoạt động giảng dạy vào các lớp học có
tiếng Anh tại tất cả các giai đoạn phát triển ngôn ngữ
nội dung cốt lõi nhằm điều chỉnh và hỗ trợ các tiêu
của mình với phương pháp tiếp cận thành công chương
chuẩn ELD là chìa khóa để hỗ trợ học sinh tiếng Anh ở trình giảng dạy nội dung cấp lớp. Bảng 3.9 ở trang tiếp
mọi cấp độ thông thạo tiếng Anh. Mục đích của chương theo, sẽ cung cấp hồ sơ và xác định tiêu chí cũng như
trình giảng nâng cao kỹ năng tiếng Anh (ELD) là để đáp đề xuất xếp lớp chương trình để hỗ trợ các EL là những
ứng nhu cầu giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh một cách cụ người mới học tiếng Anh trong chương trình giảng dạy
thể và rõ ràng, từ đó đáp ứng nhu cầu của rất nhiều học nội dung:
sinh học tiếng Anh. ELD tạo lập nền tảng để phát triển
các kỹ năng đọc và viết, giúp mở đường và soi sáng
cho học sinh trên lộ trình tiến tới thành công với Nghệ
thuật sử dụng Anh ngữ và kỹ năng trong các lĩnh vực
cùng các tiêu chuẩn cho tất cả các học sinh học tiếng
Anh.
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Cac hU'6'ng dan va Tieu chi dU'Q'C de xuat de ho trQ' hoc sinh hoc tieng Anh trong qua trlnh giang dc;1y n(li dung hoc t$p:
Hoc sinh duy trl vi$c hoc tieng Anh
Cac hoc sinh hoc tieng Anh dang a cap d(l "hoc sinh duy trl vi$c hoc tieng Anh", nhU' ten goi gQ'i y, tiep tt,1c duy trl hanh
trlnh cai thi$n trlnh d(l tieng Anh. Cac hoc sinh a cap d(l nay dang dc;1t dU'Q'C Ky nang Giao tiep lien nhan ca ban (BICS),
nhll'ng can c6 m6i tmang giang dc;1y mang 19i phU'ang phap tiep c$n thong thU'ang va hang ngay de cac em thl)'c hanh
hoc ng6n ngCr thong qua hoc;1t d(lng nghe va n6i. Khi cac em dU'Q'C tiep xuc vai ng6n ngCr hoc t$p thong qua cac hoc;1t
d(lng tang CU'ang nghe va n6i, vi$c ap dt,1ng ng6n ngCr thong qua cac bai t$p viet theo nguyen tac Cl) the la phu hQ'p.
Bang 3.11 dU'6'i day cung cap ho sa hoc sinh, xac dinh tieu chi cOng nhU' de xuat xep lap chU'ang trlnh de ho trQ' cac EL
dang duy trl vi$c hoc tieng Anh trong hanh trlnh hoc t$p.

Bang 3, 11: Ho trQ' cac EL trong giang d9y n(>i dung hQc t�p-HQc sinh duy tri viE;lC hQc tieng Anh

Hi> SO': HQc sinh duy tri vi�c hQc til§ng Anh (EL
dU'Q'C xac dinh trong v6ng 2-5 nam)
• Thanh tich d,;1t dU'&i muc c§n thil§t cua
dp di_'> tu hai nam tr& len
ThLI'6'ng c§n ho trq chuyen bi�t, gia SU',
chLI'O'ng trinh/tai li�u giang d,;1y thay th!§

ELPAC: 0 cap d9 2, phat tri�n m9t
phJn nao d6 ho$c giai do,;1n d§u cua
dp di_'> 3, phat tri�n 6' m{pc trung binh

SBAC: Khong 0ap ung (1) Tieu chu§n
MAP: Th§p hO'n 0it§m !rung binh 16
dit§m
0anh gia kT nang Vil§t cua HQc khu
(Trung hQc): 0it§m t6ng hqp b.iing 3 ho$c
th§p hO'n

Cac hQc sinh & dp di_'> nay thLI'6'ng dU'Q'C nh6m l,;1i v&i
nhau, thanh cac nh6m nh6 hO'n thay vi ca l&p va
thLI'6'ng kl§t hqp v&i cac hQc sinh EO, IFEP ho$c
RFEP, nhO,ng em cOng c6 tht§ c§n ho trq b6 sung va
ho trq giang d,;1y.
M$c du cac hQc sinh & dp di_'> nay thLI'6'ng ll! tin hO'n
v&i kha nang giao til§p til§ng Anh giO,a cac ca nhan va
xa hi_'>i, cac em van c§n ho trq va trq giup rieng d6i v&i
ngon ngO, hQc thu�t. HLI'&ng dan chu tr9ng vao cac
ho,;1t di_'>ng ho trq giang d,;1y ngon ngO, hQc thu�t r6
rang va c1,1 tht§, cung v&i hLI'&ng dan gi&i thi�u v� each
hit§u n�m b�t cac d,;1ng bai vil§t hQc thu�t nen dU'Q'C
tich hqp trong t§t ca cac ni_'>i dung giang d,;1y cho hQc
sinh & trinh di_'> thong th,;10 ngon ngo, nay.
Chu tr9ng vao cac bai t�p giang d,;1y tuy chinh theo
c§p di_'> "M& ri_'>ng" cua ph§n mo ta Trinh di_'> ELD.

Cac hoc sinh a cap d(l "hoc sinh duy trl vi$c hoc tieng Anh" la trlnh d(l tieng Anh "Ma r(lng" theo dinh nghTa cua Tieu
chuan ELD California. Mieu ta dU'6'i day ve cac hoc sinh hoc tieng Anh a trlnh d(l Ma r(lng dU'Q'C lay tll' Tieu chuan ELD
California: https://www.cde.ca.gov/ sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf
• Ma r(lng: Khi hoc vien hoc tieng Anh tien b(l va VU'Q't qua cap d(l Ma r(lng, cac em chuyen tll' c6 the thiet ke 19i
cac cau va ct,1m tll' da hoc bang tieng Anh de dap Crng nhu cau hoc t$p va giao tiep tlt'c thl den vi$c c6 the tang
CU'ang tham gia giao tiep bang each SU' dt,1ng tieng Anh trong tmang hQ'p yeu cau nh$n thll'c phll'c tc;1p. Khi hoan
thanh cap d(l Ma r(lng, hoc sinh c6 the sO, dt,1ng tieng Anh de hoc va giao tiep trong hang loc;1t cac chu de va ITnh
we n(li dung mang tinh hoc thu$t
• Cac cap d(l ho trQ' can thiet cho hoc sinh thu(lc cap d(l Ma r(lng trlnh d(l tieng Anh: Trung blnh. Hoc sinh thu(lc
giai doc;1n dau cua cap d(l Ma r(lng c6 the tham gia vao cac hoc;1t d(lng hoc t$p va xa h(li phll'c tc;1p, d6i h6i ve
mc;3t nh$n thll'c va yeu cau ng6n ngCr khi dU'Q'C cung cap ho trQ' ng6n ngCr a mll'c trung blnh; khi cac em quen
thu(lc han va cam thay vi$c hieu va sO, dt,1ng tieng Anh de dang han, ho trQ' c6 the chi can a mll'c nhE;! nhang
doi v6'i cac bai t$p c6 chu de quen thu(lc.
ChU'ang trlnh giang dc;1y khac bi$t cho Cac hoc sinh hoc tieng Anh a giai doc;1n Hoc sinh duy trl vi$c hoc tieng Anh trong
hanh trlnh phat trien ng6n ngCr
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Các hướng dẫn và Tiêu chí được đề xuất để hỗ trợ học sinh học tiếng Anh trong quá trình giảng dạy nội
dung học tập:
Học sinh học tiếng Anh lâu dài
Các học sinh học tiếng Anh đã đăng ký tham gia vào chương trình Nâng cao kỹ năng tiếng Anh từ sáu năm trở lên
mà vẫn chưa được tái xếp loại là đã đạt trình độ trôi chảy thường phải đối mặt với vô số thử thách. Nhiều học sinh đã
thành thạo kỹ năng ngụy trang nhận định kiểu người học tiếng Anh của mình khi hầu hết chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh.
Nhu cầu chung của các học sinh này là sự đấu tranh với ngôn ngữ học thuật. Mặc dù các em giỏi trong các kỹ năng
giao tiếp liên nhân, nhưng việc các em gặp khó khăn trong việc áp dụng ngôn ngữ học thuật thích hợp vào các yêu
cầu bài viết ở cấp lớp đã cản trở khả năng học sinh được táiphân loại là trôi chảy.
Bảng 3.11 dưới đây cung cấp hồ sơ học sinh và xác định tiêu chí cũng như đề xuất xếp lớp chương trình để hỗ trợ
các EL học tập lâu dài trong chương trình giảng dạy:
Bảng 3,13: Hỗ trợ các EL trong giảng dạy Nội dung—học sinh học tiếng Anh Lâu dài

Giai đoạn EL

Hồ sơ: học sinh học tiếng Anh Lâu dài (LTEL) được
xác định là học sinh học tiếng Anh được định danh
từ sáu năm liên tục trở lên
•

Bằng hoặc trong vòng hai năm đạt thành tích
cấp lớp

•

Có thể gặp một số khó khăn nhỏ hoặc tạm
thời về tiếng Anh học thuật

•

Có thể cần hỗ trợ cá nhân theo thời kỳ, dạy
lại, thời gian học thêm, thực hành thêm

Nội dung cốt lõi có hỗ trợ
•

Các học sinh ở cấp độ này thường được nhóm
lại với nhau, thành các nhóm nhỏ hơn là cả lớp
và thường kết hợp với các học sinh EO, IFEP
hoặc RFEP cũng có thể cần hỗ trợ bổ sung và
hỗ trợ giảng dạy.

•

Các LTEL cần hỗ trợ và trợ giúp riêng với ngôn
ngữ học thuật ứng dụng - chuyên biệt theo
chương trình giảng dạy nội dung cấp lớp. Chú
trọng giảng dạy vào phân tách và lên giáo án
chương trình giảng dạy các bài tập viết theo
nguyên tắc cụ thể và áp dụng ngôn ngữ học
tập đã học nên được kết hợp trong tất cả các
chương trình giảng dạy cho học sinh ở cấp độ
này để hỗ trợ các em đủ điều kiện tái phân loại.

•

Chú trọng vào các bài tập giảng dạy phù hợp
với cấp độ “Kết nối” của bộ mô tả Trình độ
ELD.

Tiêu chí
•

ELPAC: (Thông thường) Ở cấp độ 3, phát
triển một cách Trung bình hoặc cấp độ 4
Phát triển Tốt

•

SBAC: Gần Đạt (2) Tiêu chuẩn hoặc Không
Đạt (1) Tiêu chuẩn

•

MAP: Thấp hơn Điểm trung bình 15 điểm

•

Đánh giá kĩ năng Viết của Học khu: Điểm
tổng hợp đạt từ 3 đến 5

CHƯƠNG 3

Sinh viên
học tiếng
Anh dài hạn
(LTEL)

Hướng dẫn Xếp lớp Nội dung Cốt lõi
Được đề xuất*

Hồ sơ Học sinh và Tiêu chí

Từ quan điểm hỗ trợ ngôn ngữ, các học sinh học tiếng Anh Lâu dài có xu hướng đứng giữa cấp trình độ Mở rộng và
Kết nối. Các giáo viên làm việc với các học sinh LTEL cần chú ý đến cấp trình độ ngôn ngữ được tạo ra khi nói và viết
(thường là viết), khi đánh giá các cấp độ hỗ trợ cần thiết cho nhu cầu ngôn ngữ của bài tập được giao.
Miêu tả dưới đây về các học sinh học tiếng Anh ở trình độ Kết nối được lấy từ Tiêu chuẩn ELD California: https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf
• Kết nối: Khi học sinh học tiếng Anh tiến bộ và vượt qua cấp độ Kết nối, các em sẽ chuyển từ có thể giao tiếp
theo các cách phù hợp với các bài tập, mục đích, và khán giả khác nhau trong nhiều bối cảnh học tập và xã
hội để hướng đến khả năng chắt lọc và nâng cao, thành thạo Anh ngữ trong những bối cảnh rộng hơn nữa.
Khi hoàn thành cấp độ Kết nối, học sinh có thể giao tiếp hiệu quả với nhiều khán giả khác nhau về hàng loạt
các chủ để mới và quen thuộc để đáp ứng nhu cầu học tập theo các nguyên tắc khác nhau.
• Các mức độ hỗ trợ cần thiết dành cho cấp Kết nối của trình độ tiếng Anh: Ít
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Học sinh thuộc giai đoạn đầu của cấp độ Kết nối có thể
tham gia vào các hoạt động học tập và xã hội phức tạp,
đòi hỏi về mặt nhận thức và yêu cầu ngôn ngữ khi được
cung cấp ít hỗ trợ ngôn ngữ; khi các em quen thuộc hơn
và cảm thấy việc hiểu và sử dụng tiếng Anh dễ dàng
hơn, hỗ trợ có thể không cần thiết cho các bài tập tới
chủ đề quen thuộc.

Bảng 3.14, ở trang tiếp theo, cung cấp hướng dẫn về
các hoạt động giảng dạy phù hợp với ELD một cách
cụ thể và khác biệt để hỗ trợ các học sinh học tiếng
Anh ở trình độ học tiếng anh lâu dài/Kết nối trong việc
tiếp cận nội dung học tập phù hợp với tiêu chuẩn.
Những điều này đều được lấy từ Tiêu chuẩn ELD
California. https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/
eldstndspublication14.pdf

Tiêu chuẩn ELD California
Tiêu chuẩn Phát triển
Anh ngữ Carlifornia
(Phiên bản Điện tử)
Mầm non Đến Lớp 12
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Hỗ trợ Học sinh học tiếng Anh đủ điều kiện tái phân
loại
Khi một học sinh học sinh học tiếng Anh hoàn thành tiêu
chí tái phân loại và được chính thức xếp loại lại là học
sinh Thành thạo tiếng Anh Trôi chảy được tái phân loại
(RFEP), nhu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh này vẫn
chưa kết thúc. Trong Tiêu chuẩn ELD California, tiểu
bang đã xác định các học sinh RFEP là “Học sinh học
ngôn ngữ suốt đời” và cung cấp hồ sơ học sinh dưới
đây cũng như các cấp độ hỗ trợ cần thiết cho các học
sinh này:
• Học sinh học ngôn ngữ suốt đời Học sinh đạt
mức “thông thạo” tiếng Anh (được xác định bởi
tiêu chí địa phương/tiểu bang) tiếp tục phát triển
chiều rộng, chiều sâu và độ phức tạp về hiểu và
giao tiếp bằng tiếng Anh trong đa dạng các bối
cảnh, tiếp thu được kiến thức dựa trên các bối
cảnh.
• Các mức độ hỗ trợ cần thiết cho học sinh là Học
sinh học ngôn ngữ suốt đời: Không thường xuyên
• Học sinh vừa hoàn thành cấp độ Kết nối có thể
tận dụng hỗ trợ ngôn ngữ không thường xuyên
hành trình học tập tiếng Anh lâu dài của các em
https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/ eldstndspublication14.pdf
Giám sát các học sinh học tiếng Anh đạt điều kiện
tái phân loại (các RFEP)
Phương thức khác đảm bảo các học sinh RFEP được
hỗ trợ giảng dạy cần thiết để tiếp tục thành công là các
quy trình giám sát RFEP được thiết lập của học khu. Khi
học sinh được tái phân loại, học khu phải giám sát mức
độ tiến bộ trong học tập của những học sinh này trong
vòng bốn năm sau khi các em được tái phân loại.
Có nghĩa là: Hầu hết các học sinh được tái phân loại
đều thể hiện rất tốt. Trên thực tế các học sinh RFEP là
những nhóm nhỏ đạt thành tích cao nhất trong học khu
của chúng tôi từ trước tới nay. Tuy nhiên, vẫn có một vài
em cần hỗ trợ bổ sung tạm thời. Các quy trình, công cụ
và tiêu chí cụ thể
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được thực hiện để giám sát mức độ tiến triển của học
sinh học tiếng Anh được tái phân loại đã được soạn
thảo kỹ lưỡng chi tiết trong Chương Một: Các chính
sách và Quy trình.

Tạo ra sự khác biệt trong giảng dạy:
Instructional Methods and Strategies to
Support ELs in Content Area Instruction
Có nhiều phương pháp và chiến lược giảng dạy dựa
trên nghiên cứu được thiết kế để tạo khác biết trong
truyền tải và cung cấp cách tiếp cận thành công nội
dung cấp lớp. Dưới đây là tóm tắt các kiểu phương
pháp và chiến lược được sử dụng để hỗ trợ các học
sinh học tiếng Anh trong chương trình giảng dạy lĩnh
vực nội dung:
Phương pháp Bàn giao trách nhiệm: Trọng tâm của
hỗ trợ là mô hình giảng dạy của Phương pháp Bàn
giao Trách nhiệm. Mô hình giảng dạy Bàn giao Trách
nhiệm được đề cập rõ theo phương pháp tiếp cận hiệu
quả để cải thiện khả năng nhận thức ((Fisher & Frey,
2007),đọc hiểu (Lloyd, 2004), và kết quả nhận thức
cho các học sinh học tiếng Anh (Kong & Pearson,
2003).
Mô hình Bàn giao Trách nhiệm là khuôn khổ giảng dạy
nhằm chuyển kiến thức của giáo viên sang khả năng
hiểu biết và áp dụng của học sinh. Nói một cách đơn
giản đó là một “Tôi làm— chúng tôi làm---bạn làm
cùng--- bạn truyền tải độc lập mô hình giảng dạy và
chương trình giảng dạy.” Mô hình Bàn giao trách
nhiệm đảm bảo rằng các học sinh được hỗ trợ trong
việc tiếp thu các kỹ năng và chiến lược cần thiết để
thành công. Phương pháp này dựa trên bốn thành
phần:
Bài học trọng tâm: (Tôi làm) Thành phần này cho phép
giáo viên minh họa tư duy và cách của giáo viên cho
các học sinh. Thường súc tích về bản chất, bài học
trọng tâm hình thành mục đích hoặc kết quả học tập
dự định và dẫn dắt các học sinh theo các tiêu chuẩn
mà các em đang học. Bên cạnh mục đích và giáo viên
làm mẫu, bài học trọng tâm còn cung cấp chocác giáo
viên cơ hội để xây dựng và/hoặc kích hoạt kiến thức
thông tin cơ bản của học sinh.

Chương trình giảng dạy Có hướng dẫn: (Chúng tôi
làm) Trong quá trình giảng dạy có hướng dẫn, giáo viên
nhắc, hỏi, tạo điều kiện, hoặc dẫn dắt học sinh thông
qua các bài tập để tăng cường hiểu biết nội dung.
Chương trình giảng dạy có hướng dẫn cung cấp cho
giáo viên cơ hội giải quyết các nhu cầu được xác định
trong các bài đánh giá hình thành và trực tiếp hướng
dẫn học sinh các thành phần, kỹ năng hoặc chiến lược
đọc viết cụ thể.

Làm việc độc lập: (Bạn làm độc lập) Là mục tiêu của
tất cả các bài giảng, học tập độc lập cung cấp cho học
sinh thực hành với việc áp dụng thông tin theo những
cách mới. Để làm được như vậy, học sinh chú trọng vào
thông tin, truyền đạt ý tưởng, và nắm vững hiểu biết của
mình.
Lấy từ Việc sử dụng Hiệu quả Mô hình Giảng dạy Bàn
giao trách nhiệm:
https://www.mheonline.com/_treasures/pdf/ douglas_fisher.pdf

• Hiểu và Kết hợp
• Trình bày Kiến thức và Ý kiến
Đọc
• Kết hợp Kiến thức và Ý tưởng
Viết
• Nghiên cứu Xây dụng và Diễn đạt Ý tưởng
Hỗ trợ ngôn ngữ học thuật: Nghiên cứu đã thừa
nhận và ủng hộ rộng rãi rằng kiến thức về cả từ vựng
học thuật chung và từ vựng theo miền cụ thể là yếu tố
cơ bản, quan trọng trong khả năng đạt được trình độ
thông thạo ngôn ngữ và khả năng đọc viết của học
sinh. Để hỗ trợ mục đích của học sinh một cách thành
công, tương tác với nhiều văn bản phức hợp và tham
gia các bài tập viết tường thuật và miêu tả, cũng như
mở rộng, làm chủ và thực hành các kỹ năng đọc viết
tiếng Anh học thuật hỗ trợ ngôn ngữ là ưu tiên. Do đó,
kết hợp cẩn thận các phương pháp giảng dạy, các
chiến lược và hoạt động để hỗ trợ và làm vững mạnh
ngôn ngữ học thuật được tái diễn đều đặn xuyên suốt
chương trình giảng dạy nội dung cốt lõi cho các học
sinh học tiếng Anh. Việc mở rộng kiến thức về ngôn
ngữ học thuật của học sinh vượt xa việc chỉ ghi nhớ
các danh sách từ vựng. Các ví dụ về hỗ trợ việc tiếp
thu ngôn ngữ học thuật bao gồm, nhưng không giới
hạn ở:
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Học tập Kết hợp: (Bạn kết hợp làm) Để nắm chắc về
nội dung, các học sinh cần các cơ hội để giải quyết vấn
đề, thảo luận, đàm phán và suy nghĩ cùng các bạn. Các
cơ hội học kết hợp đảm bảo các học sinh thực hành và
áp dụng việc học khi tương tác với các bạn cùng độ tuổi.
Giai đoạn này rất quan trọng vì các học sinh phải sử
dụng ngôn ngữ nếu các em phải học. Giải pháp để học
kết hợp , hoặc hoạt động nhóm hiệu quả hoạt động
những khi gọi đến, thuộc bản chất của bài tập. Lý tưởng
nhất là mỗi nhiệm vụ học tập kết hợp sẽ có một chức
năng nhóm kết hợp với một cách đảm bảo trách nhiệm
giải trình cá nhân để giáo viên biết từng học sinh đã làm
gì.

Nói và Nghe

• Kiểm tra ngôn ngữ được sử dụng trong các văn
bản và ảnh hưởng của ngôn ngữ lên các khác
biệt trong cấu trúc văn bản và mục đích của văn
bản như thế nào
• Phân loại từ vựng mục tiêu trong các nhóm từ
để hiểu các mối quan hệ, nghĩa mở rộng, sắc
thái ý nghĩa và giọng điệu
• Kiểm tra các thành phần ngữ pháp của nhiều
thể loại và văn bản

Mặc dù mô hình giảng dạy Bàn giao Trách nhiệm là một
phương tiện để truyền tải chương trình giảng dạy, nó
vẫn hỗ trợ cho nhiều Tiêu chuẩn Củng cố học sinh Sẵn
sàng cho bậc Đại học và Nghề nghiệp tương lai.

• Xác định và diễn giải ý nghĩa và mục đích của
ngôn ngữ tượng hình được sử dụng trong nhiều
thể loại và văn bản

Ngôn ngữ:
• Kiến thức Ngôn ngữ
• Tiếp thu Từ vựng và Cách sử dụng
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Học sinh cần chú tâm, tôn trọng và xây dựng ý cẩn thận
từ tất cả các phản hồi được cung cấp trong quá trình
thực hiện cuộc hội thoại về học thuật
• Diễn giải: Khả năng theo kịp những gì chúng ta
đang nghe và diễn tả lại những gì đã nói bằng
chính ngôn từ của mình gọi là diễn giải. Để làm
được điều này, đòi hỏi khả năng nhận thức, lựa
chọn và thường xuyên suy luận ngữ điệu và cách
nhấn mạnh của người nói về những gì được trình
bày và tự trình bày. Khả năng phân biệt các yếu
tố này để hỗ trợ việc lựa chọn các điểm chính để
đưa vào phiên bản diễn giải những gì đã được
trình bày bởi người nói. Khả năng diễn giải là một
kỹ năng đàm luận học tập khác có thể áp dụng
cho kĩ năng viết. Thực hành diễn giải đi lặp lại hỗ
trợ kỹ năng nghe chủ động cũng như thúc đẩy tư
duy tổ chức tốt.

Phương pháp giảng dạy kết hợp giữa các kỹ năng thảo
luận học thuật kết hợp trong các hoạt động của khóa
học ELD Nâng cao phù hợp với các Tiêu chuẩn Chuẩn
bị Sẵn sàng Sẵn sàng cho Đại học và Nghề nghiệp, đặc
biệt là cho kĩ năng Nói và Nghe, nhưng cũng hỗ trợ
Ngôn ngữ và Viết, khi diễn giải cũng phải hỗ trợ các ý
bằng ví dụ và bằng chứng tổng hợp ý chính là các kỹ
năng truyền đạt các lĩnh vực này:

• Kiến thức Ngôn ngữ
• Từ vựng
• Viết: Tạo và Phân chia Bài viết
Sơ đồ Tư duy®: Chiến lược giảng dạy hiệu quả đặc
biệt để hỗ trợ các học sinh bằng cách tập hợp, phân
tích, đánh giá và tổ chức thông tin để chuẩn bị cho bài
viết là sử dụng Sơ đồ Tư duy®.
Sơ đồ Tư duy® là công cụ cấp trung để hỗ trợ các học
sinh trong việc “nhìn nhận” tư duy của mình để tổ chức
suy nghĩ trước khi viết. Có tám sơ đồ được sử dụng
để hỗ trợ tám kỹ năng nhận thức. Mỗi sơ đồ được kết
nối với một quá trình tư duy cụ thể. Kết nối của thiết kế
trực quan linh hoạt này cho một quá trình tư duy cụ
thể tạo điều kiện cho các học sinh tạo ra các hình ảnh
tư duy trực quan trí tuệ để suy nghĩ vượt qua tám kỹ
năng nhận thức. Chúng có thể được sử dụng kết hợp
để giúp bài viết có chiều sâu và phức tạp hơn, và hiệu
quả đặc biệt trong việc hỗ trợ học sinh lên kế hoạch và
chỉnh sửa các công đoạn của quá trình viết bài. Chiến
lược này hỗ trợ mục tiêu của khóa học là thu hút học
sinh vào các nhiệm vụ viết bài chuẩn bị cho cấp đại
học một cách thường xuyên, quan trọng. Thêm vào
đó, chúng còn hỗ trợ các mục tiêu tương tác với các
văn bản phức hợp của khóa học, vì chúng có thể
được sử dụng để tổ chức thông tin từ văn bản đọc liên
kết trong bài viết của các em. Thêm vào đó, chúng
cũng hỗ trợ mục tiêu mở rộng, thực hành và làm chủ
các kỹ năng tiếng Anh học thuật thông qua các hoạt
động có ý nghĩa hỗ trợ tiếp thu tiếng Anh liên tục, vì
chúng có thể được sử dụng để trợ giúp việc tổ chức
thông tin trước khi thuyết trình nói.

CHƯƠNG 3

• Tổng hợp các ý chính của buổi thảo luận:
Thông thường trong các buổi hội thoại, các ý kiến
và thông tin không liên quan có thể làm lộn xộn
buổi hội thoại. Thông qua việc tham gia vào quá
trình diễn ra các buổi hội thoại học thuật kết hợp,
học sinh được giảng dạy để làm chủ và nhận thức
được các ý chính và hòa hợp chúng với nhau để
xây dựng nên những câu khẳng định mạch lạc.
Cơ bản việc này giống như là lấy nhiều mảnh
thông tin được diễn giải từ các phần nói chuyện
trước, sàng lọc những thứ không liên quan và
không thích hợp rồi gom lại chúng với nhau tạo
thành câu mạch lạc.

• Ngôn ngữ:

• Nói và Nghe:
• Hiểu và Kết hợp
• Trình bày Kiến thức và Ý kiến

Sơ đồ Vòng tròn

Sơ đồ Cây

Sơ đồ Bong bóng

Sơ đồ Bong
bóng Đôi

ĐỂ ĐỊNH N
GHĨA

ĐỂ PHÂN LOẠI

ĐỂ MIÊU TẢ

ĐỂ SO SÁNH

Sơ đồ Luồng

Sơ đồ Đa luồng

Sơ đồ Dấu ngoặc

Sơ đồ Cầu

ĐỂ SẮP XẾP

ĐỂ THỂ HIỆN
NGUYÊN NHÂN
VÀ KẾT QUẢ

TOÀN BỘ TỚI
TỪNG PHẦN

ĐỂ TƯƠNG ĐỒNG
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Tám Sơ đồ Tư duy® và tám kỹ năng nhận thức được
kết nối tới mỗi sơ đồ là:
Sơ đồ

Kỹ năng Nhận thức

Sơ đồ Vòng tròn

Định nghĩa theo Bối cảnh

Sơ đồ Bong bóng

Miêu tả Chất lượng

Sơ đồ Bong bóng Đôi

So sánh và Tương phản

Sơ đồ Cây

Phân loại

Sơ đồ Dấu ngoặc

Mối quan hệ một phần
tới toàn bộ

Sơ đồ Luồng

Sắp xếp

Sơ đồ Đa luồng

Nguyên nhân và Kết quả

Sơ đồ Cầu

Nhận biết Sự tương đồng

Sử dụng Sơ đồ Tư duy® để hỗ trợ các Tiêu chuẩn
Chuẩn bị Sẵn sàng Cho Đại học và Nghề nghiệp Cốt lõi
và Phổ biến dưới đây:
Viết:
• Các loại hình và Mục đích của Văn bản
• Tạo và Phân chia Bài viết
• Nghiên cứu để Xây dựng và Trình bày Kiến thức
Đọc
• Các ý kiến và Chi tiết Chính
• Kỹ thuật và Cấu trúc
• Tích hợp Kiến thức và Ý tưởng
Nói và Nghe
• Hiểu và Kết hợp
Đặt câu hỏi phụ thuộc Văn bản: Chiến lược giảng dạy
đặt câu hỏi phụ thuộc văn bản liên quan đến việc trình
bày các câu hỏi cụ thể chỉ có thể được trả lời bằng các
liên hệ lại với văn bản đang được đọc. Các câu hỏi phụ
thuộc văn bản không yêu cầu thông tin cơ bản nào để
trả lời. Cũng không tham chiếu thông tin không liên quan
đến văn bản. Chúng không phụ thuộc vào các học sinh
có các trải nghiệm hay kiến thức khác. Các câu hỏi phụ
thuộc văn bản chỉ tập trung vào chính văn bản đó và
những gì học sinh có thể chiết xuất ra từ
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những gì đọc được. Chúng được sử dụng để tạo điều
kiện và hướng dẫn học sinh đọc phân tích cẩn thận các
văn bản phức tạp.
Các câu hỏi phụ thuộc văn bản tốt thường hay cô đọng
tại các cụm từ và câu cụ thể để đảm bảo học sinh hiểu
văn bản cẩn thận. Chúng giúp học sinh nhìn nhận được
điều gì đó giá trị mà học sinh có thể không thấy khi đọc
lướt qua. Các câu hỏi phụ thuộc văn bản điển hình
thường yêu cầu học sinh thực hiện một trong các nhiệm
vụ sau đây:
• Phân tích các đoạn văn trên cơ sở từng câu một
và các câu trên cơ sở từng từ một để xác định vai
trò do các đoạn văn, câu, cụm từ, các từ riêng lẻ.
• Kiểm tra ý nghĩ có thể bị thay thế như thế nào
bằng cách thay đổi các từ chính và giải thích tại
sao tác giả có thể chọn từ này thay vì từ kia
• Tìm hiểu từng lập luận trong văn bản thuyết phục,
mỗi chi tiết trong văn bản thông tin, mỗi chi tiết
chính trong văn bản ngữ văn, và quan sát xem
những lập luận này xây dựng lên tổng thể như thế
nào
• Kiểm tra các thay đổi trong hướng tranh luận
hoặc giải thích đạt được như thế nào và tác động
của những thay đổi này ra sao
• Đặt câu hỏi tại sao tác giả lựa chọn bắt đầu và kết
thúc bài viết
• Ghi chú và đánh giá các mẫu bài viết và xem học
sinh đạt được những gì
• Xem xét những gì mà văn bản chưa đề cập chắc
chắn và chưa nói đến
Một tập hợp các câu hỏi phụ thuộc vào văn bản hiệu quả
sẽ đào sâu một cách có hệ thống vào văn bản để hướng
dẫn học sinh rút ra các ý nghĩa hoặc ý chính được tìm
thấy ở đó. Các câu hỏi phụ thuộc văn bản thường bắt
đầu bằng việc khai phá các từ, chi tiết và luận điểm cụ
thể và sau đó tiếp tục kiểm tra tác động của những chi
tiết này lên toàn bộ văn bản. Theo cách này, các em
nhắm đến từ vựng học thuật và cấu trúc câu cụ thể làm
các điểm trọng tâm cơ bản để hiểu cả bài.
Mặc dù không có quy trình nào được thiết lập để tạo ra
thể hoàn chỉnh và mạch lạc cho các câu hỏi phụ thuộc
văn bản, quy trình dưới đây là một hướng dẫn để tạo ra
các chuỗi câu hỏi cốt lõi giúp học sinh đọc cẩn thận văn
bản được giao.

Bước Một: Xác định những hiểu biết cốt lõi và ý
tưởng chính của văn bản
Như trong bất kỳ quy trình kỹ thuật nghịch đảo hoặc
“thiết kế ngược” nào, các giáo viên nên bắt đầu bằng
cách đọc và chú thích văn bản, xác định thông tin chính
mà giáo viên muốn học sinh năm bắt được từ văn bản.
Theo dõi những điểm chính đang được thực hiện là điều
quan trọng để tạo ra một bộ câu hỏi tổng thể thành công
và quan trọng để tạo ra một bài tập hoàn thành một cách
thích hợp.
Bước Hai: Bắt đầu từ chi tiết nhỏ để Xây dựng Sự tự
tin
Câu hỏi bắt đầu nên là những câu giúp hướng học sinh
vào văn bản. Chúng cũng nên đủ chi tiết để học sinh đạt
được tự tin để xử lý các câu hỏi khó hơn tiếp theo.
Bước Ba: Từ vựng Mục tiêu và Cấu trúc Văn bản

Bước Bốn: Xử lý trực tiếp Các Phần Khó
Tìm các phần của văn bản bộc lộ khó khăn lớn nhất cho
học sinh và tạo các câu hỏi hỗ trợ học sinh trong việc
làm chủ được các phần này (đây có thể là các phần có
cú pháp khó, thông tin dày đặc, và các điểm vị trí chuyển
tiếp phức tạp thường nổ ra nhiều suy luận).
Bước Năm: Tạo Trình tự mạch lạc cho Các Câu hỏi
phụ thuộc Văn bản
Các câu hỏi phụ thuộc văn bản nên theo một trật tự
mạch lạc để đảm bảo các học sinh tập trung vào văn
bản, để các em

Bước Sáu: Xác định Các tiêu chuẩn Đang Được Đề
cập
Xem xét các tiêu chuẩn được đề cập trong hàng loạt các
câu hỏi và quyết định nếu bất kỳ các tiêu chuẩn khác
phù hợp đang được tập trung cho văn bản này (tạo
thành các câu hỏi bổ sung để thực hành các tiêu chuẩn
đó).
Bước Bảy: Đánh giá Kết thúc
Phát triển hoạt động kết thúc xung quanh các ý chính
hoặc khi hiểu được văn bản (a) phản ánh được sự thành
thạo của một hoặc nhiều tiêu chuẩn (b) liên quan đến
bài viết, và (c) được cấu trúc để hoàn thiện bởi các học
sinh một cách độc lập.
Trích dẫn từ: Hướng dẫn để Tạo Các câu hỏi Phụ thuộc
Văn bản từ www. achievethecore.org
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Định vị các cấu trúc văn bản chính và các từ có giá trị
nhất trong văn bản được kết nối với các ý chính, tạo các
câu hỏi thu hút được chú ý của học sinh cho những chi
tiết này để các em có thể nhận biết được các kết nối
này. Từ vựng được lựa chọn để tập trung vào nên là các
từ ngữ học thuật (“Bậc Hai”) thường trừu tượng và có
khả năng gặp phải trong các bài đọc và nghiên cứu sau
này.

dần dần nắm bắt nghĩa của văn bản.

Việc tích hợp các câu hỏi phụ thuộc vào văn bản như
một chiến lược giảng dạy hỗ trợ việc tương tác với các
văn bản phức tạp vì kỹ thuật này buộc học sinh phải suy
ngẫm và đọc lại các phần của văn bản để hiểu ý nghĩa
của những gì đã đọc và kết hợp những gì đã học một
cách hiệu quả vào bài viết và học tập hợp tác của họ các
cuộc trò chuyện. Hoạt động này cũng hỗ trợ Các tiêu
chuẩn bị sẵn sàng cho trường đại học và nghề nghiệp
như sau:
Đọc:
•
•
•
•

Các ý kiến và Chi tiết Chính
Kỹ thuật và Cấu trúc
Kết hợp Kiến thức và Ý tưởng
Phạm vi Đọc và Mức độ Ngôn ngữ Phức tạp của
Văn bản
• Kiến thức Ngôn ngữ
• Tiếp thu Từ vựng và Cách sử dụng
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thông tin cơ bản về trình độ ngôn ngữ, điều khiến nó trở
thành nguồn hỗ trợ đặc biệt có giá trị khi tiến hành hỗ trợ
học sinh học tiếng Anh với hỗ trợ nội dung cốt lõi.
Dự án Toán học Irvine: Dự án Toán học Irvine hợp tác
với các trường học và học khu địa phương để thiết kế
phát triển chuyên môn dựa trên nghiên cứu thực hành,
hướng dẫn chương trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn
và kế hoạch đơn vị phù hợp với Cốt lõi chung cho giáo
viên toán K-12. Dự án Toán học Irvine cung cấp cách
tiếp cận khác nhau về giảng dạy môn toán trong nhiều
trường và học khu thuộc khu vực Quận Cam, San
Diego, và Quận LA. Đội ngũ Dự án Toán học Irvine bao
gồm các nhà thực hành trong lớp học, các chuyên gia
nội dung toán học và các nhà nghiên cứu giáo dục toán
học. Họ cùng nhau tạo ra chuổi các bài học thí nghiệm
trực tiếp để bổ trợ giảng dạy toán học phù hợp với các
tiêu chuẩn cốt lõi chung và hỗ trợ học sinh bằng việc
cung cấp các hoạt động giảng dạy bổ sung nơi người
học tiếng Anh có thể thực hành các kỹ năng tiếng Anh
học thuật, nói và viết trong khi củng cố khả năng thành
thạo của họ đối với các khái niệm toán học cấp lớp.
Đánh giá và Giám sát Tiến bộ của học sinh học tiếng
Anh ở cấp độ trung học: Đối với học sinh học tiếng
Anh ở cấp độ tiểu học thì tiến bộ cho các EL ở cấp độ
trung học được đánh giá hàng năm bằng cách sử dụng
cả đánh giá tiểu bang (SBAC và ELPAC) và giám sát
định kỳ xuyên suốt năm học bằng cách sử dụng các
đánh giá địa phương. Các đánh giá địa phương về mức
độ tiến triển này bao gồm báo cáo tiến bộ, các lớp theo
kỳ, Đo lường NWEA về Tiến bộ Học tập(MAP—được
quản lý vào Mùa thu, Mùa đông và Mùa xuân) cũng như
các kết quả về đánh giá tiến bộ bao gồm trong chương
trình giảng dạy Study Sync và iLit ELA/ELD.

dành cho các giáo viên và học khu để xác định xu
hướng theo vấn đề chủ đề/cấp lớp và toàn khu để có thể
giải quyết thông qua kế hoạch hợp tác và điều chỉnh các
bài học để bao hàm sự hợp nhất nguồn lực can thiệp và
hoạt động có thể được sử dụng trong ngày học ở trường
để xử lý các phạm vi của nhu cầu. Các cuộc trò chuyện
dữ liệu này cũng mang lại các gợi ý về các can thiệp bổ
sung, khác có thể được chuyển đến SSC và ELAC để
xem xét trong các chương trình và hoạt động được xác
định trong SPSA nhằm hỗ trợ cải thiện thành tích học
tập của học sinh học tiếng Anh.
Can thiệp: Sử dụng dữ liệu tổng kết từ kết quả đo
lường của địa phương và tiểu bang, và dữ liệu thu thập
từ các tương tác học sinh/giáo viên ngày qua ngày, các
giáo viên có thể xác định các học sinh, nhóm học sinh,
có nhu cầu hỗ trợ can thiệp. Những can thiệp này trước
tiên được cung cấp khi cần thiết đối với các cơ hội giảng
dạy một thầy một trò và nhóm nhỏ trong lớp học bằng
cách sử dụng các nguồn lực có trong tài liệu chương
trình giảng dạy. Các can thiệp khác bao gồm xếp lớp
được đo lường trong chương trình giảng dạy thay thế
cốt lõi để tạo điều kiện cho học sinh “bắt kịp” các kỹ
năng đọc viết và phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt
động giảng dạy có cấu trúc chặt chẽ để hỗ trợ và tạo
điều kiện tiếp cận thành công nội dung của cấp lớp.
Học sinh EL cần can thiệp tăng cường hơn được nhắm
mục tiêu để được hỗ trợ thêm đã được xác định thông
qua quá trình đánh giá nhu cầu của học khu và được
cung cấp hỗ trợ can thiệp thông qua các chương trình
và hoạt động được xác định trong các mục tiêu của từng
địa điểm để cải thiện thành tích SPSA của người học
tiếng Anh và được họ chấp thuận SSC và ELAC địa
phương.

Mức độ tiến triển được giám sát thông qua quá trình
đánh giá nhu cầu cải thiện liên tục ở từng học khu. Quá
trình đánh giá nhu cầu cải thiện liên tục có bao gồm
Data Dives và Data Chats với đội ngũ được tiến hành
xuyên suốt các ngày, được chỉnh sửa/đưa ra sớm sau
khi hoàn thành chuyên môn. Bao hàm trong thời gian đó
là các cơ hội
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Các khóa học Phổ thông có nhãn ELD và cách thức học sinh hoàn thành
các yêu cầu tốt nghiệp
Có hai lớp học phổ thông bao gồm “ELD” trong tiêu đề áp dụng với các học sinh học sinh học tiếng Anh ở các lớp
9 - 12. Hoàn thành một năm trong yêu cầu ELA bốn năm trước khi tốt nghiệp và một trong đó được UCOP phê
duyệt cho A-G. Bảng 3.16, bên dưới minh họa hai khóa học phổ thông được dán nhãn “ELD” và cách hoàn thiện
các yêu cầu tốt nghiệp:

Bảng 3,16: Các lớp học Phổ thông có nhãn ELD
Các khóa học Phổ thông
Được dán nhãn ELD
ELD A: Học sinh mới học tiếng Anh
ELD Nâng cao

Hoàn thành Các yêu cầu
Tốt nghiệp Phổ thông

UCOP phê duyệt?

Có—một năm, 10 tín chỉ ELA

Không

Có—một năm, 10 tín chỉ ELA

Có

Kế hoạch để Hỗ trợ học sinh học tiếng Anh Trung học trong việc “Bắt kịp”
Các học sinh học tiếng Anh ở cấp độ Trung học tìm đến chúng tôi ở nhiều thời điểm khác nhau trong hành trình giáo
dục của mình. Xếp lớp cho các học sinh EL lớp 11 mới bắt đầu học tiếng Anh với nền tảng giáo dục bị ngắt quãng
trong ngôn ngữ chính của em vào một lớp ELA của lớp 11 cốt lõi đơn giản bởi vì em ấy là học sinh của lớp 11 theo
thứ tự thời gian thì không cung cấp cho nhu cầu học tập của học sinh.
SAUSD đã thiết lập nhiều lựa chọn cho lộ trình giáo dục để hỗ trợ các học sinh học tiếng Anh có thể tiếp cận chương
trình giảng dạy thực hiện được các chiến lược và tài liệu giáo dục theo lĩnh vực nội dung cốt lõi được phân biệt cho
các học sinh học tiếng Anh ở các cấp lớp khác nhau, dựa trên thời gian trong chương trình của các em và trình độ
Anh ngữ, hơn là xếp lớp một cách khắt khe theo cấp lớp.
Dưới đây là ví dụ về chương trình ELA/ELD cho học sinh mới học tiếng Anh bắt đầu từ lớp 11:
• Năm học đầu tiên—lớp 11: Người mới bắt đầu ELD A
• Hoàn thành một năm (10 tín chỉ) đồ án môn học ELA của bốn năm cần thiết cho giáo dục Phổ thông
• Năm học thứ hai —lớp 12: Tiếng Anh 1*
• Hoàn thành một năm (10 tín chỉ) đồ án môn học ELA của bốn năm cần thiết cho giáo dục Phổ thông
• Cũng đủ tiêu chuẩn là hoàn thành khóa học A- G danh mục “B”
Trước khi kết thúc năm học lớp 12 của học sinh, học sinh sẽ hoàn thành 2 trong bốn năm ELA/ELD yêu cầu để tốt
nghiệp. Điều này có nghĩa là học sinh vẫn còn hai năm của đồ án môn học ELA được phê duyệt yêu cầu để tốt
nghiệp.
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Các nguồn lực, lựa chọn và quy trình áp dụng cho các học sinh EL để “Bắt Kịp”
SAUSD có nhiều lựa chọn để các học sinh học tiếng Anh mà vì nhiều lý do, đang bị thiếu các đồ án môn học cần
thiết để tốt nghiệp.
Các cố vấn làm việc với những sinh viên thiếu tín chỉ để tạo ra một kế hoạch thích hợp nhất, từ các nguồn lực và
chương trình sẵn có, để bổ sung các môn học còn thiếu để sinh viên đó có thể tốt nghiệp và lấy bằng tốt nghiệp
của mình.
Bảng 3.17 dưới đây cung cấp danh sách dễ nhận biết về các nguồn lực và chương trình áp dụng với các học sinh
đang thiếu các khóa học và tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp.
Bảng 3.17: Chương trình và lựa chọn hoàn thiện tín chỉ
Có rất nhiều lớp học cốt lõi được tạo thành thông qua chương trình APEX.. Học sihh có thể
đăng ký học tại các lớp APEX
-Đồng thời vẫn đang học các lớp trong suốt năm học
-Trong suốt kỳ học hè của trường

Học hè

Có một số lượng khóa học bị hạn chế có thể được tạo thành trong kỳ học hè của trường

Chương trình Kết
nối: Đại học
Santa Ana

Chương trình Giáo
dục/ Các lựa chọn
Giáo dục Đan xen
của SAUSD
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Khóa học Trực
tuyến APEX

Đại học Santa Ana cung cấp khả năng phục hồi tín chỉ cho các khóa học đã chọn và một
chương trình GED có sẵn cho sinh viên truy cập trong giờ học sau giờ học tại các cơ sở
SAUSD cũng như khuôn viên Cao đẳng Santa Ana.

Có rất nhiều Chương trình Giáo dục/ Các lựa chọn Giáo dục Đan xen sẵn có tại SAUSD trong
các giờ học tại trường cho các học sinh có nhu cầu hoàn thiện tín chỉ.
Việc ghi danh vào các chương trình này có thể là các học khu chính của học sinh, hoặc học sinh
có thể đồng thời đăng ký học chương trình giáo dục đan xen này trong khi đang học tại khu
trường phổ thông toàn diện.
• Chương trình Học tập Độc lập Ở tại Trường Trung học Saddleback
• Học viên Lorin Griset
• Trường Trung học Chavez
• Chương trình P.M của Trường Trung học Chavez: Các lớp học từ 3 giờ chiều tới 8
giờ chiều cho phép sinh viên học trên lịch trình linh hoạt cho các học sinh đồng thời học
tại trường trung học toàn diện hoặc cho các sinh viên có thể làm việc hoặc con nhỏ và
cần lịch trình linh hoạt để điều chỉnh theo hoặc mối quan tâm khác

SAUSD: Kế hoạch Tổng thể dành cho Học sinh học tiếng Anh

75

học sinh học tiếng Anh được xác định là Học sinh có Nhu cầu Đặt biệt
Tất cả học sinh học tiếng Anh SAUSD bao gồm cả các
học sinh thuộc Giáo dục Đặc biệt, có quyền tiếp nhận dịch
vụ hỗ trợ ngôn ngữ phù hợp. Học khu tuân theo các yêu
cầu của tiểu bang để xác định ban đầu và giám sát mức
độ tiến triển của tất cả học sinh học tiếng Anh (các EL),
bao gồm những em được xác định là có Nhu cầu đặc biệt.
Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (các IEP) dành cho
các học sinh học tiếng Anh trong Giáo dục Đặc biệt nêu rõ
các mục tiêu phù hợp ngôn ngữ, các mục tiêu và chương
trình cho các học sinh này. Các IEPs dành cho học sinh
học tiếng Anh được xác định là cần Giáo dục Đặc biệt yêu
cầu các thông tin sau đây liên quan đến việc cung cấp
dịch vụ Chương trình học tiếng Anh:
• Trình độ Tiếng Anh của các học sinh
• (Các) Cá nhân chính chịu trách nhiệm cung cấp
dịch vụ chương trình.
• Kết hợp cần thiết để thực hiện IEP.
• Học sinh đang tiến bộ như thế nào trong quá tiếp
thu tiếng Anh
• Các mục tiêu và mục đích phù hợp ngôn ngữ
(LAGOs).
• Loại hình chương trình và dịch vụ dành cho các học
sinh học tiếng Anh.
học sinh học tiếng Anh là học sinh cần Giáo dục Đặc
biệt: 5 Ý tưởng lớn
1. Đánh giá các học sinh EL phải tuân theo các hướng
dẫn; đánh giá phải phù hợp văn hóa và ngôn ngữ;
và xếp lớp trong Giáo dục đặc biệt không phải là do
thiếu các nhân tố môi trường hoặc giáo dục.
2. Các học sinh EL phải tiếp cận được tất cả các khía
cạnh của chương trình giảng dạy giáo dục phổ
thông.
3. Các IEP phải bao gồm Các mục tiêu và Mục đích
Phù hợp Ngôn ngữ (LAGOs).
4. Giáo dục đặc biệt cần kết hợp giữa giáo dục phổ
thông và Giáo viên về Chuyên Nhiệm (TOSA) để
đảm bảo
sự phát triển EL của học sinh được giải quyết một cách
phù hợp.
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5. Địa điểm và số lượng giảng dạy EL phải được ghi
rõ trong IEP
Đánh giá học sinh học tiếng Anh được xác định là Học
sinh Giáo dục Đặc biệt
Qua trình sàng lọc để xác định một học sinh là học sinh
học tiếng Anh hay không tương tự như đối với các học
sinh có nhu cầu đặc biệt được xác định là học sinh điển
hình và được giải thích đầy đủ trong Chương Một. Các
chính sách và Quy trình.
Khi được xác định, các EL được xếp lớp trong chương
trình dành cho học sinh học tiếng Anh phù hợp. Kết hợp
chặt chẽ giữa Phòng Giáo dục Đặc biệt và Chương trình
học sinh học tiếng Anh và Khoa phụ trách Thành tích Học
sinh là hết sức cần thiết để đảm bảo mức độ tiến triển
chính xác cho Các học sinh học tiếng Anh trong Giáo dục
Đặc biệt.
Đánh giá học sinh học tiếng Anh ở California
(ELPAC): Mục đích của ELPAC là để:
• Xác định các học sinh mới là những học sinh học
tiếng Anh từ lớp Tk/mầm non đến lớp mười hai.
• Giám sát mức độ tiến triển của học sinh học tiếng
Anh trong việc học tiếng Anh.
• Giúp xác định khi nào các học sinh học tiếng Anh
có thể được tái phân loại là thành thạo tiếng Anh
trôi chảy (RFEP).
Có hai đánh giá ELPAC:
1. ELPAC Ban đầu, được thực hiện một lần duy nhất
để xác định học sinh là một học sinh học tiếng Anh
hay không và
2. ELPAC Tổng kết những gì được cung cấp hàng
năm cho các học sinh EL đã xác định để giám sát
tiến bộ của học sinh quá trình trong tiếp thu tiếng
Anh. Các em tiếp tục tham gia ELPAC cho đến khi
các em hoàn thành chỉ tiêu tái phân loại đạt mức
trôi chảy.
ELPAC ban đầu và tổng kết, hoặc hàng năm đánh giá
Trình độ tiếng Anh trong các lĩnh vực ngôn ngữ dưới đây:
• Đọc
• Viết
• Nói
• Nghe

Các kỹ năng thành thạo tiếng Anh được đánh giá bởi

Đánh giá thay thế được sử dụng trong SAUSA là Cuộc

ELPAC căn chỉnh theo tiêu chuẩn phát triển Anh ngữ

khảo sát Trình độ Ngôn ngữ Thay thế Toàn diện của Quận

(ELD) được phê duyệt bởi Ban Giáo dục Tiểu bang.

Ventura dành cho các học sinh bị Khuyết tật từ Trung
bình- Nặng (VCCALPS). VCCALPS được sử dụng cho
các học sinh trong các lớp từ mẫu giáo tới lớp 12 có nhu

ngữ khác tiếng Anh trong Cuộc khảo sát Ngôn ngữ Tại

cầu lớn do khuyết tật làm hạn chế khả năng ngôn ngữ

nhà ban đầu phải thực hiện ELPAC trong vòng 30 ngày

diễn đạt và tiếp nhận của học sinh. Đối với các học sinh bị

theo lịch sau khi các em ghi danh vào trường công lập lần

khuyết tật nặng, đội ngũ IEP của các học sinh sẽ quyết

đầu tiên để xác định nếu các em là học sinh học tiếng

định thông qua quá trình IEP để xác định xem học sinh sẽ

Anh. Học sinh bị khuyết tật có thể sử dụng các điều chỉnh

tham gia ELPAC hoặc VCCALPS hay không. Các đánh

hoặc sửa đổi được cụ thể trong Chương trình Giáo dục

giá thay thế cung cấp phương thức khác để đo lường trình

Chuyên biệt (IEP) hoặc kế hoạch 504. ELPAC cũng phải

độ Anh ngữ của các học sinh bị khuyết tật khiến các em

được đưa ra hàng năm để các học sinh học tiếng Anh cho

không thể tham gia vào một hoặc nhiều phần của ELPAC

đến khi các em được tái phân loại là thành thạo và nói

thậm chí với các thay đổi, điều chỉnh và/hoặc sửa đổi của

tiếng Anh trôi chảy (RFEP).

bài kiểm tra.

Các học sinh trong giáo dục đặc biệt không được miễn

VCCALPS là Buổi phỏng vấn Phụ huynh (PI) và Bộ câu

hoặc miễn tham gia ELPAC. Tất cả các học sinh học tiếng

hỏi Ngôn ngữ Chính (PLQ) yêu cầu phản hồi từ phụ huynh

Anh phải tham gia ELPAC ít nhất một lần trước khi có thể

hoặc nhà cung cấp dịch vụ chính. Buổi phỏng vấn có thể

sử dụng công cụ đo trình độ ngôn ngữ thay thế

được tiến hành qua điện thoại bời vì không yêu cầu phản

CHƯƠNG 3

Các học sinh mà ngôn ngữ tại nhà được liệt kê là ngôn

hồi bằng văn bản từ phía phụ huynh. Giáo viên tiếp nhận
Đánh giá Thay thế về Trình độ tiếng Anh Nếu đội ngũ

đào tạo từ nhân sự của phòng Giáo dục Đặc biệt của học

IEP xác định rằng ELPAC ELPAC không phải là một đánh

khu về quản trị VCCALPS và có bản sao về Công cụ

giá phù hợp dựa trên khuyết tật của học sinh, một đánh

Phỏng vấn và trang tính điểm.

giá thay thế có thể được sử dụng để giám sát và đánh giá
trình độ tiếng Anh miễn sao tất cả các lĩnh vực – Nghe,
Đọc, Nói và Viết- đều được kiểm tra.
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Xác định xem Đánh giá Thay thế Có Phù hợp không: Danh mục Tiêu chí Tham gia CDE
Sở Giáo dục California (CDE) đã tạo lập và phổ biến danh mục dưới đây để hỗ trợ đội ngũ IEP trong việc xác định
có nên sử dụng đánh giá thay thế hay không để đánh giá và giám sát tiến bộ hàng năm của một học sinh trong việc
tiếp thu tiếng Anh hay không. Dưới đây là danh mục.
Nếu câu trả lời cho một hoặc nhiều tiêu chí là “Không đồng ý”, đội ngũ nên xem xét quản trị ELPAC cho học sinh
bằng việc sử dụng các điều chỉnh hoặc sửa đổi về bài kiểm tra cần thiết bất kỳ.
Khoanh tròn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” cho từng mục
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Đồng ý

Không
đồng ý

Học sinh yêu cầu được giảng dạy chuyên sâu trong nhiều môi trường để tiếp thu,
duy trì và tạo ra các kỹ năng cần thiết cho việc áp dụng tại trường công việc, nhà và
cộng đồng

Đồng ý

Không
đồng ý

Học sinh thể hiện kỹ năng học thuật/nhận thức và hành vi thích ứng đòi hỏi sự điều
chỉnh cơ bản cho giáo trình phổ thông.
Học sinh có thể tham gia vào nhiều hoạt động giống với
các bạn cùng độ tuổi không bị khuyết tật; tuy nhiên, mục tiêu và kết quả học tập
mong đợi của học sinh tập chung vào áp dụng chức năng của giáo trình phổ thông.

Đồng ý

Không
đồng ý

Học sinh không thể tham gia ELPAC, thậm chí khi có điều chỉnh hay sửa đổi bài
kiểm tra.

Đồng ý

Không
đồng ý

Quyết định tham gia đánh giá thay thế không được căn cứ vào lượng thời gian mà
học sinh đang nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Đồng ý

Không
đồng ý

Quyết định tham gia đánh giá thay thế không được căn cứ vào việc vắng mặt quá
nhiều hoặc kéo dài.

Đồng ý

Không
đồng ý

Quyết định tham gia đánh giá thay thế không được căn cứ vào khác biệt của ngôn
ngữ, văn hóa, hoặc kinh tế.

Đồng ý

Không
đồng ý

Quyết định tham gia đánh giá thay thế không được căn cứ vào lượng thời gian mà
học sinh đang nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Đồng ý

Không
đồng ý

Quyết định tham gia đánh giá thay thế không được căn cứ vào chương trình hạng
mục cụ thể một cách cơ bản.

Đồng ý

Không
đồng ý

Quyết định sử dụng đánh giá thay thế là quyết định của đội ngũ IEP hơn là một
quyết định mang tính hành chính.
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Xếp loại lại học sinh học tiếng Anh cần hỗ trợ đặc biệt
Tiểu bang đang xem xét việc tái phân loại rõ ràng các yêu cầu dành cho học sinh cần Giáo dục Đặc biệt: Các em
cần hoàn thành các tiêu chí tái phân loại như đối với các bạn cùng độ tuổi. Tiêu chí tái phân loại của SAUSD được
tìm thấy ở Chương Một: Các chính sách và Quy trình.
Tuy nhiên, đối với các học sinh học tiếng Anh gặp khuyết tật ngăn cản khả năng tham gia kỳ thi ELPAC, SAUSD của
các em, sẽ có quy trình tái phân loại thay thế. Phòng Giáo dục Đặc biệt đã thiết lập quy trình tái phân loại thay thế
để sử dụng VCCALP, thay vì ELPAC. Các thủ tục này phù hợp với các hướng dẫn về tiêu chí tái phân loại thay thế
do Bộ Giáo dục California xác định. Trang tiếp theo minh họa các bước trong quy trình tái phân loại học sinh học
tiếng Anh được xác định là học sinh cần giáo dục đặc biệt, sử dụng đánh giá thay thế:

Bảng 3,18: Các đánh giá nhằm tái phân loại EL Bằng cách sử dụng Đánh giá Thay thế của SAUSD
Bước
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Hành động

Người chịu trách nhiệm?

Chi tiết

1

Các học sinh Được xác
định từ Phòng

Quản lý Hồ sơ của
Khu

- Phải được hoàn thành thông qua quá
trình IEP
- Tất cả bốn ô (Đọc, Viết, Nói và Nghe) của
Danh mục Tiêu chí Tham gia dành cho
Đánh giá Thay thế phải được đánh dấu
bằng VCCALPS trong văn bản

2

Các học sinh Được xác
định từ Phòng

Nghiên cứu và Đánh
giá SEIS

- Tìm kiếm được thực hiện với các học sinh
có thông tin đánh giá thay thế trên SEIS
- Thông tin được phổ biến đến các TOSA của
học khu và Điều phối viên phụ trách Kiểm
tra

3

Phân phối Tài liệu Kiểm tra
(VCCALPS)

TOSA của khu hoặc
Điều phối viên Kiểm
tra

- Dựa trên thông tin được cung cấp bởi
Nghiên cứu và Đánh giá (R và E)
- Đảm bảo danh sách chính xác thông qua
tư vấn với các quản lý hồ sơ học khu

4

Phân phối Tài liệu Kiểm tra
(VCCALPS)

Quản lý Hồ sơ học
Khu

- Quản trị bài kiểm tra sát với định hướng
và chuyên môn
- Nộp điểm bài kiểm tra cho các TOSA của
khu hoặc Điều phối viên Kiểm tra trong
khung thời gian đã thiết lập.
- Các TOSA của khu/Điều phối viên Kiểm
tra nộp các điểm cho R và E

5

Điểm số VCCALPS Được
nhập lên để xem xét

Nghiên cứu và Đánh
giá

không có

6

Học sinh được tái phân loại
thông qua quá trình IEP

Quản lý Hồ sơ

- Có thể diễn ra vào buổi họp cuối năm/ba
năm một lần hoặc phụ thêm trong năm
học
- Nộp tổng kết IEP có xác nhận quyết định
tái phân loại cho Điều phối viên quản lý
học sinh Giáo dục Đặc biệt để xử lý Trên
hệ thống thông tin học sinh Aeries.
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Ba Trụ cột của Giáo dục Song ngữ
Sự tồn tại hai nền
văn hóa và hai
ngôn ngữ

Các thành tựu
trong học tập ở
cấp khối lớp

Các kỹ năng đa
văn hóa

(Tham khảo: Trung tâm Ngôn ngữ Ứng dụng; Hướng dẫn Các nguyên tắc cho Giáo dục Song ngữ, Tái bản lần 3)

I.2.Bảy thành phần của Chương trình Song ngữ Hiệu quả
1. Cấu trúc Chương trình
2. Giáo trình
3. Giảng dạy
4. Đánh giá và Trách nhiệm
5. Chất lượng Nhân viên và Phát triển Chuyên môn
6. Gia đình và Cộng đồng
7. Hỗ trợ và Các nguồn lực
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Lợi ích của Nền giáo dục đa ngôn ngữ
Theo Sở Giáo dục Hoa kỳ, nền giáo dục đa ngôn ngữ mang lại nhiều lợi ích về giáo dục, nhận thức, văn
hóa xã hội và kinh tế cho các học sinh thành thạo từ một ngôn ngữ trở lên.

Nhận thức
• Chức năng thực
hành tăng lên
• Kiểm soát sự tập
trung
• Chuyển đổi nhiệm
vụ (Linh hoạt về trí
tuệ)
• Có thể trì hoãn
nguy cơ gặp các
chứng suy giảm
nhận thức liên quan
đến tuổi già và các
bệnh như là chứng
bệnh Alzheimer
• Tính linh hoạt của
trí tuệ được gia
tăng

Giáo dục

• Tăng cường hiểu
biết về các nên văn
hóa khác nhau trên
thế giới
• Tăng thêm sự thấu
hiểu
• Tăng cường kết nối
với các nền văn
hóa di sản
• Thúc đẩy nhận
thức toàn cầu, giảm
phân biệt đối xử,
nâng cao lòng tự
trọng
và làm cho các mối
quan hệ nhóm
mạnh mẽ hơn

Kinh tế
• Cơ hội việc làm lớn
hơn trong nhiều
lĩnh vực công và tư
• Cơ hội kinh doanh
lớn hơn
• Nâng cao vị thế
nghề nghiệp và
tiềm năng thu nhập
• Chính phủ Liên
bang đang có nhu
cầu tuyển dụng cao
đối với các ứng
viên có nhiều kỹ
năng ngôn ngữ.

Chương 4

• Các em trong các
chương trình song
ngữ có thành tích
cao hơn hoặc
tương đối so với
các em học sinh
trong chương trình
chỉ dùng tiếng Anh
• Kết quả học tập
được cải thiện
trong nhiều môn
học khác nhau
• Kết hợp với tỷ lệ tốt
nghiệp trung học
phổ thông tăng cao
của trẻ nhập cư
• Dẫn đến gia tăng
mức độ sáng tạo
• Thúc đẩy cấp độ
suy nghĩ và lập
luận trừu tượng
cao hơn
• Nâng cao nhận
thức về siêu ngôn
ngữ để hỗ trợ học
tập các ngôn ngữ
khác trong tương
lai

Văn hóa xã hội
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Tổng quan về lựa chọn các chương trình đa ngôn ngữ
Có một vài loại chương trình đa ngôn ngữ mà các trường đang thực hiện trên toàn California. Dưới đây là
danh sách các tùy chọn chương trình đa ngôn ngữ.
Miêu tả Chương trình Đa ngôn ngữ
Các chương trình đa ngôn ngữ có thể bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn những điều sau:
Hội nhập Song ngữ (Hội nhập Hai chiều) là việc học ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ học thuật cho
người bản ngữ nói tiếng Anh và người bản ngữ nói một ngôn ngữ khác. Mục tiêu của chương trình hội
nhập song ngữ là nâng cao trình độ ngôn ngữ và thành tích học tập bằng ngôn ngữ chính và phụ của học
sinh, đồng thời nâng cao hiểu biết đa văn hóa của người học. Chương trình này thường được thấy từ mẫu
giáo đến lớp tám, nhưng có thể được cung cấp cho tới lớp mười hai.
Song ngữ Chuyển tiếp là chương trình mang tới trải nghiệm học tập cho học sinh học tiếng Anh sử dụng
tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ của mình cho việc đọc viết và học tập học thuật, với các mục tiêu về trình độ
ngôn ngữ và thành tích học tập bằng tiếng Anh. Học sinh thông thường chuyển tiếp sang chương trình
giảng dạy “Chỉ dùng tiếng Anh” ở lớp ba. Chương trình này thường được thấy từ mẫu giáo đến lớp ba,
nhưng có thể được cung cấp ở các cấp lớp cao hơn nữa.
Phát triển Song ngữ cung cấp trải nghiệm học tập cho học sinh học tiếng Anh sử dụng tiếng Anh và ngôn
ngữ mẹ đẻ của mình để đọc viết và học tập học thuật, với các mục tiêu về trình độ ngôn ngữ và thành tích
học tập bằng ngôn ngữ chính và phụ của học sinh. Chương trình này thường được thấy từ mẫu giáo đến
lớp tám.
Hội nhập Một chiều cung cấp chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và một ngôn ngữ khác cho những
học sinh không nói ngôn ngữ khác, với các mục tiêu về trình độ ngôn ngữ và thành tích học tập cũng như
sự hiểu biết đa văn hóa bằng tiếng Anh và một ngôn ngữ khác. Chương trình này thường được thấy từ
mẫu giáo đến lớp tám.
Ngôn ngữ Di sản hoặc Ngôn ngữ Bản địa cung cấp chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và một ngôn
ngữ khác cho những học sinh không nói tiếng Anh hoặc những học sinh có kỹ năng đọc viết còn hạn chế
bằng ngôn ngữ chính của mình. Các chương trình ngôn ngữ bản địa sẽ hỗ trợ các ngôn ngữ thiểu số đang
có nguy cơ bị đe dọa, trong đó học sinh có thể có khả năng tiếp thu hạn chế cũng như không có kỹ năng
sản sinh ngôn ngữ. Cả hai chương trình thường phục vụ học sinh Mỹ da đỏ. Chương trình này thường
được thấy từ mẫu giáo đến lớp tám.
FLEX: Trải nghiệm Ngoại ngữ cơ bản cung cấp chương trình giảng dạy cho những học sinh không phải
là người bản ngữ nói ngôn ngữ mục tiêu, với mục tiêu tiếp xúc, làm giàu thêm và trải nghiệm ngôn ngữ.
Thông thường học sinh sẽ được cho tiếp xúc ở mức cơ bản với ngôn ngữ trong một khoảng thời gian được
chỉ định trong ngày học tại trường hoặc trong chương trình sau giờ học (thường là vài lần một tuần).
Chương trình này thường được thấy từ mẫu giáo đến lớp tám.
FLES: Ngoại ngữ tại các trường Tiểu học cung cấp chương trình giảng dạy cho những học sinh không
phải là người bản ngữ nói ngôn ngữ mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định của ngày học hoặc
trong chương trình sau giờ học được chỉ định để phục vụ cho việc học ngôn ngữ. Chương trình này thường
được thấy từ mẫu giáo đến lớp tám.
Các khóa học Dành cho Người bản ngữ là các khóa học nghiên cứu ngôn ngữ được thiết kế cho người
bản ngữ sử dụng ngôn ngữ mục tiêu, thông thường từ lớp bảy tới lớp mười hai.
Source: https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/multilingualedu.asp
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Trong số các mô hình hiệu quả được xác định bởi Trung tâm Ngôn ngữ học Ứng dụng, Lực lượng Đặc
nhiệm Người học Tiếng Anh SAUSD đã xác định rằng mô hình Song ngữ sau đây sẽ là thích hợp nhất để
đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ riêng của tất cả học sinh tại SAUSD:
• Hội nhập Song ngữ:
Chương trình Hội nhập Song ngữ:
Đây là mô hình chương trình TK-8 hiện tại đang áp dụng tại các trường học sau đây tại SAUSD:
Tổng quan

TK/K – Lớp 5

Tòa nhà tới K-8

Lớp 6 – lớp 8

Jefferson

Carr

Pio Pico

King

McFadden Viện Công nghệ

Học viện Romero Cruz

Lowell
Monroe
Đặc tính

Chương trình giảng dạy xuyên ngày dành cho tất cả nội dung cốt lõi
nên bao gồm việc kết hợp giữa người nói tiếng Anh bản ngữ và người
bản ngữ của ngôn ngữ khác

Chương 4

Chương trình giảng dạy ngôn ngữ (không phải tiếng Anh) mục tiêu
90% ở cấp độ TK/Mầm non
Xây dựng theo mô hình tỷ lệ tiếng Anh và ngôn ngữ mục tiêu là 50/50 ở các lớp 4/5
Các kỹ năng không thể chuyển đổi được dạy một cách rõ ràng
Mục tiêu

Phát triển trình độ thông thạo ngôn ngữ cao
Ở ngôn ngữ chính
Ở ngôn ngữ phụ
Đạt thành tích học tập ở cấp độ lớp học trở lên dành cho cả nhóm học sinh
Thể hiện thái độ và hành vi đa văn hóa tích cực

Nguồn thông tin: ERIC: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED473082.pdf
Trung tâm Ngôn ngữ học Ứng dụng: http://www.cal.org/twi/guidingprinciples.htm
Improving Second Language Education: https://sites.educ.ualberta.ca/staff/olenka.bilash/Best%20of%20Bilash/heritage.html
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Lịch sử phát triển Chương trình Hội nhập
Song ngữ tại SAUSD

Hội nhập Song ngữ được thiết kế để mang lại
chương trình giảng dạy tích hợp bằng hai ngôn
ngữ cho người nói tiếng Anh bản ngữ và người
học tiếng Anh trong các trường Tiểu học và Trung
học SAUSD. Mục tiêu của chương trình này là thúc
đẩy thành tích xuất sắc trong học tập, củng cố khả
năng song ngữ, và thúc đẩy các mối quan hệ, trải
nghiệm tích cực giữa các nền văn hóa. Đồng thời,
chương trình thúc đẩy khả năng lãnh đạo, sự tự tin
và các kỹ năng có giá trị của học sinh để cạnh
tranh trong lực lượng lao động toàn cầu ở thế kỷ
21.
Bảy Thành phần của Chương trình song ngữ
trong SAUSD

Học Khu Thống Nhất Santa Ana hỗ trợ cho một
lượng học sinh đặc biệt. Hơn 80% tổng số học
sinh trên toàn học khu là học sinh học tiếng Anh,
hoặc các học sinh học tiếng Anh được tái phân
loại, có ngôn ngữ chính bản địa là tiếng Tây Ban
Nha. Những hồ sơ của các em học sinh có ngôn
ngữ riêng này hiện diện nhiều, đưa ra một cơ hội
đặc biệt cho chúng tôi: Cơ hội này vượt ra khỏi
những quan niệm và cấu trúc truyền thống của các
chương trình ngôn ngữ trên giới, thường bắt đầu
từ cấp trung học và tạo ra một chương trình hội
nhập ngôn ngữ song (DLIP) liên tục bắt đầu từ cấp
tiểu học.
Rõ ràng với tư cách là người bản ngữ, là người nói
ngôn ngữ di sản, nhu cầu học tập bằng tiếng Tây
Ban Nha của những sinh viên này rất khác so với
quan niệm và cấu trúc truyền thống mà các
chương trình ngôn ngữ trên thế giới hỗ trợ. Những
sinh viên này phần lớn đã được trang bị tốt các kỹ
năng giao tiếp “sống còn” rất cơ bản, còn được gọi
là BICS (Kỹ năng giao tiếp liên nhân cơ bản).
Chương trình hội nhập song ngữ đã được xác định
là mô hình đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu ngôn ngữ
và học tập của học sinh.
Chương trình Hội nhập Song ngữ đã được áp
dụng trong vài năm tại Học khu Thống nhất Santa
Ana. Chương trình
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Học Khu Thống Nhất Santa Ana đã áp dụng các
nguyên tắc bảy thành phần của chương trình song
ngữ trong việc lập kế hoạch và triển khai chương
trình Hội nhập Song ngữ của mình trên khắp các
trường tiểu học và trung học hiện đang cung cấp
mô hình chương trình song ngữ.
Cấu trúc Chương trình
SAUSD cam kết hoàn toàn hỗ trợ Chương trình
Hội nhập Song ngữ đảm bảo công bằng và mang
lại khả năng tiếp cận cho tất cả học sinh, tập trung
vào
• Thành tích xuất sắc về học thuật của học sinh
• song ngữ nói tiếng Anh và một ngôn ngữ
khác
• Kỹ năng văn hóa xã hội
Việc lập kế hoạch và đánh giá liên tục để đảm bảo
thực hiện chương trình một cách an toàn, thành
công cũng như tạo điều kiện cho các cải tiến đã
đánh giá đối với chương trình sẽ diễn ra hàng
năm. Kinh phí và nguồn lực chuyên dụng sẽ được
phân bổ để đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả
chương trình.
Nền tảng của chương trình hội nhập song ngữ dựa
trên các phương pháp hay nhất từ mô hình giảng
dạy bổ sung, không phải mô hình phụ đạo, và
được hình thành dưa trên hệ thống phương pháp
giáo dục sư phạm với các nghiên cứu chắc chắn.
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Cơ sở: Mầm non – Lớp 5
Các học khu của chương trình song ngữ
•
•
•
•
•

Tiểu học Jefferson
Tiểu học King
Tiểu học Lowell
Tiểu học Monroe
Tiểu học Pio Pico

Trung học: Lớp 6 đến lớp 8
Các học khu của chương trình
• Trung học Carr
• Viện Công nghệ McFadden

Xây dựng Chương trình Song ngữ Toàn diện
Học viện Romero-Cruz (Mầm non – Lớp 8)
Tiểu học Pio Pico (Mầm non – Lớp 8)
Hiện tại, tất cả các địa điểm đều có các chương trình song ngữ là sự kết hợp của Song ngữ (DLIP) và Hội
nhập Anh ngữ (SEI). Romero Cruz và Pio Pico đang nỗ lực để trở thành các trường học có chương trình
song ngữ toàn diện. Họ bắt đầu chương trình của mình trong năm học 2017-2018, bắt đầu với hai lớp mẫu
giáo song ngữ và hai lớp đầu cấp song ngữ. Kế hoạch này là để các trường bổ sung dần các cấp lớp mới
mỗi năm cho đến khi đủ, trường học song ngữ Mẫu giáo - lớp 6 tại Pio Pico, và chương trình hòa nhập song
ngữ đủ từ Mẫu giáo đến lớp 8 tại Romero Cruz.
Mặc dù không có chương trình song ngữ nào thuộc cấp trung học phổ thông, nhưng vẫn có các lựa chọn lộ
trình giảng dạy, bao gồm chương trình Tú tài Quốc tế (IB) tại Saddleback và các khóa học Văn chương và
Ngôn ngữ Thế giới AP tại tất cả các địa điểm toàn diện này, dành cho học sinh đến từ chương trình song
ngữ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ liên tục của các học sinh ở trường trung học và đạt được Dấu chứng nhận
Song Ngữ của tiểu bang khi tốt nghiệp.

Chương 4

Học khu Thống nhất Santa Ana dẫn đầu số lượng học sinh nhận được Dấu chứng nhận song ngữ và được
công nhận trên toàn tiểu bang về số lượng học sinh tiêu biểu đã giành được vinh dự này.
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Phat tri�n Chuyen mon
Phat trien chuyen mon cho giao vien va quan tri
vien la mot yeu to thiet yeu de trien khai thanh
cong mot chU'ang trinh song ngu. Cac CO' hQi phat
trien chuyen mon dl,l'a tren chu de va ky nang rat
di;lc bi�t de cung cap trai nghi�m hQc tc('lp bang hai
ngon ngO, cho hQc sinh se la trQng tam cua tat ca
cac djch Vl,l phat trien chuyen mon.
Vf dt,1 ve cac hinh thuc phat trien chuyen mon nay,
d('>c dao de dap ung nhu cau cua giao vien va can
b('> quan ly lam vi�c trong chU'ang trinh song ngu
bao gom:
Nhwng Nghien Cll'U da c6 & SU' ph�m
Giao d1,1c Ngon ngw
• Mo hinh, cau true chU'ang trinh song ngO, va
cac phU'ang phap thl,l'c hanh hay nhat
• PhLI'ang phap tiep cc('ln da chieu, da giac quan
- ngon ngu - van h6a.
• Suy ngam ve niem tin va thuyet hQc song ngO,
- Nh6m nghien CU'U
• Moi trLI'ang d1;1y-hQC binh dang va tfch Cl,PC
• £)am bao CO' hQi tiep cc('ln va djch Vl,l toan di�n
cho tat ca hQc sinh
• Giang d9y rieng bi�t (UDL) va phat trien nang
ll,l'C giua cac nen van h6a tren toan tmang
Cac ky nang c6 the chuyen giao va khong the
chuyen giao giua L 1 va L2
• Viet hoa va dau cau
• Ky nang Nen tang: Cac khai ni�m ve chu
in,kien thuc am vi hQc, chfnh ta
• Hinh thai va cu phap
• Cau true van ban
• Tu Vl,l'ng: Cung goc & cung goc khac nghia
• Bieu thuc thanh ngu, ngon ngu tLI'Q'ng hinh,
va cac ngu vl,l'c chfnh thuc va thong tt,1c (ky
nang van h6a)
Bi�t dQc va bi�t s6 s&m
• ChU'ang trinh mam non song ngu
• Phat trien cac ky nang the chat,
cam xuc- xa h('>i, nhc('ln thuc
• Cac linh Vl,PC va ky nang ngon ngu, dQC viet
va toan hoc

• Tam quan trong cua vi�c ket hQ'p vui chai vao
cac ho9t d('>ng
• Phu hQ'p v&i ChU'O'ng trinh TK-K
• Giao trinh TK va K
• Giao trinh, chU'ang trinh giang d1;1y va danh
gia khac bi�t.
• Phat trien trf tu� cam xuc xa hQi va th6i quen
hQC tc('lp
• Phat trien ngon ngu
Tri�n khai cac chll'<>'ng trinh m&i
• Ho trq cho giao vien
• 0ao t9o thl,l'c hi�n chU'ang trinh theo giao
trinh
• Cac IQ trinh de d9t dU'Q'C Chung nhc('ln song
ngu
• Hqp tac v&i CABE, California Together, cac
tmang d1;1i hQC, lanh Sl,P quan va cac to chuc
khac de dU'Q'C ho trQ' trien khai thanh cong
chU'ang trinh Song ngu
• Phat trien nang ll,l'C lien van h6a
• Ho trq cho quan tri vien
• Ho trQ' trien khai thanh cong chU'ang trinh
song ngu
• Tang CU'ang quan h� doi tac giua pht,1 huynh
va c('>ng dong de cung co va nang cao
chU'ang trinh song ngu
Danh gia va Hll'6'ng dan
• Ban Quan Ly
• Phan tfch va dien giai du li�u
• Nhung thong tin lien quan den vi�c giang d9y
• Giam sat Muc dQ Tien trien
HQc vi�n Song Ngu,
E)e nang cao nang ll,l'C nhan Sl,P, SAUSD da hQ'p
tac v&i CABE de thanh lc('lp HQc vi�n Song ngu bao
gom tat ca bon mo-dun. Giao vien song ngu va
giao vien muon tra thanh giao vien chU'ang trinh
song ngu da tham dl,I' hoi;lc tham gia cac kh6a dao
t1;1O cua hQc vi�n trong cac thu Bay xuyen suot ca
nam hQc. Cac buoi hQc nay dU'Q'C trinh bay hoan
toan bang tieng Tay Ban Nha de giup phat trien
kien thuc chuyen mon tieng Tay Ban Nha hQc
thuc('lt cua cac giao vien.
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chúng. Phụ huynh của học sinh trong mỗi trường
riêng đều bày tỏ mong muốn cho con của mình
tham gia vào một chương trình ngôn ngữ không
như chương trình cung cấp tại khu đó hoặc ngoài
chương trình được cung cấp tại trường đó, có thể
đề nghị thành lập một chương trình tại khu đó.
Trường học sẽ hỗ trợ phụ huynh làm rõ các yêu
cầu (bằng miệng hoặc bằng văn bản) khi cần thiết
và sẽ lưu hồ sơ bằng văn bản của từng yêu cầu,
bao gồm:
• Ngày yêu cầu;
• Tên của phụ huynh và học sinh;
• Mô tả chung về yêu cầu; và
• Cấp lớp của học sinh vào ngày yêu cầu.
Khi số phụ huynh của 30 học sinh trở lên đăng ký
vào một trường, hoặc khi số phụ huynh của 20 học
sinh trở lên trong cùng một cấp lớp đăng ký vào
một trường, yêu cầu loại hình của chương trình
ngôn ngữ giống hoặc về cơ bản giống thế, từng
trường phải thông báo cho học khu ngay lập tức.
Sau đó, học khu sẽ thực hiện các hành động sau:
1. Thông báo bằng văn bản cho các bên liên
quan về yêu cầu của phụ huynh đối với một
chương trình ngôn ngữ sau khi đạt được
ngưỡng sau:
• Số phụ huynh hoặc người giám hộ của 30
học sinh trở lên trong một trường đưa ra yêu
cầu; hoặc
• Số phụ huynh hoặc người giám hộ của 20
học sinh trở lên ở một cấp lớp trong một
trường đưa ra yêu cầu.
2. Xác định các chi phí và nguồn lực cần thiết để
triển khai nó, bao gồm nhưng không giới hạn
việc các giáo viên được cấp chứng nhận với
giấy phép phù hợp, tài liệu giảng dạy cần
thiết, cơ hội phát triển chuyên môn thích hợp
cho chương trình được đề xuất, và cơ hội cho
phụ huynh và cộng đồng tham gia hỗ trợ các
mục tiêu chương trình đã đề ra; và
3. Xác định, trong vòng 60 ngày theo lịch, liệu có
thể triển khai chương trình ngôn ngữ được
yêu cầu hay không; và thông báo bằng văn
bản cho phụ huynh của học sinh đang theo
học tại trường, các giáo viên và ban giám
hiệu của trường về quyết tâm của mình.
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4. Trong trường hợp có một quyết định chắc
chắn, hãy tạo và ban hành một tiến trình hợp
lý về các hành động cần thiết để thực hiện
chương trình ngôn ngữ.
5. Trong trường hợp học khu xác định không thể
thực hiện chương trình ngôn ngữ đó theo phụ
huynh yêu cầu, học khu sẽ cung cấp bằng
văn bản giải thích (các) lý do không thể cung
cấp chương trình và có thể đưa ra một lựa
chọn thay thế mà có thể trường thực hiện
được.
Nếu SAUSD cung cấp một chương trình ngôn ngữ
hoặc đề xuất cung cấp một chương trình ngôn
ngữ, sẽ có một quy trình được thiết lập cho các
trường trong học khu tiếp nhận và phản hồi với
thông tin đầu vào từ phụ huynh và các bên liên
quan về ngôn ngữ khác tiếng Anh mà chương trình
giảng dạy được cung cấp.
Tất cả các thông báo và các phương tiện truyền
thông khác cho phụ huynh sẽ phải ở dạng tiếng
Anh và bằng ngôn ngữ chính của phụ huynh trong
phạm vi được quy định theo Bộ luật Giáo dục mục
48985.
Chương trình Ngôn ngữ Thế giới Thứ cấp
Đi xa hơn với mục tiêu của SAUSD là mở rộng các
chương trình ngôn ngữ trên thế giới như một phần
của chương trình ngôn ngữ của học khu, ở trình
độ trung học, từ lớp 6 đến lớp 8, SAUSD đã đưa
các khóa học ngôn ngữ thế giới vào lựa chọn
mang tính tự chọn cho học sinh ở tất cả ngoại trừ
hai khu trung học. Các khóa học ngôn ngữ thế giới
này cung cấp các lộ trình giảng dạy cho sinh viên
để đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ thế giới A - G
đối với các trường UC và CSU và các kỹ năng cần
thiết để đạt được Dấu chứng nhận Song ngữ của
tiểu bang khi các em tốt nghiệp.
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Ở cấp trung học, các lộ trình giảng dạy để đưa vào ngôn ngữ thế giới bao gồm các lựa chọn dành cho
người bản ngữ, những người có kỹ năng hoạt động trong ngôn ngữ chính, ngôn ngữ di sản của mình,
nhưng yêu cầu phải rõ ràng về ngữ vực và cơ chế của ngôn ngữ. Chương trình giảng dạy cho tất cả
các khóa học được xác định trong lộ trình giảng dạy này phù hợp với các yêu cầu A-G của UC/CSU và
ăn khớp với các lớp Ngôn ngữ Xếp lớp Nâng cao. Học sinh được xếp lớp dựa trên trình độ thành thạo
chung của các em như được đánh giá bởi địa phương được thực hiện cho học sinh vào tháng Một của
năm học lớp 8.
Bảng 4,5: Lộ trình Ngôn ngữ Thế giới cho các trường trung học của SAUSD

Lộ trình xếp lớp các Ngôn ngữ thế giới
Lộ trình # S1

Lộ trình # S2

Trình độ tiếng Tây
Trình độ tiếng Tây
Ban Nha: Nâng cao Ban Nha: Trung cấp

232 A

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
B

280 A

Năm
4

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
nâng cao

Năm
5

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
nâng cao

281 A

Trình độ tiếng
Pháp: Cơ bản

Lộ trình # ASL1
Ngôn ngữ ký hiệu
cơ bản

241 A

291 A

Tiếng Tây
Ban Nha I

Tiếng Pháp I

Ngôn ngữ ký
hiệu Anh Mỹ I

222 W (Nâng cao)

222 A

242 A

292 A

Tiếng Tây Ban
Nha II

Tiếng Tây Ban
Nha II

Tiếng Pháp II

Ngôn ngữ ký hiệu
Anh Mỹ II (ASL)

223 W (Nâng cao)

223 A

243 A

293 A

Tiếng Tây Ban
Nha III

Tiếng Tây Ban
Nha III

Tiếng Pháp III

Ngôn ngữ ký hiệu
Anh Mỹ III (ASL)

280 A

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
nâng cao

281 A

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
nâng cao

280 A

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
nâng cao

Chương 4

Năm
3

231 A

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
A

Trình độ tiếng Tây
Ban Nha: Cơ bản

Lộ trình # F1

221 A
Năm
1
Năm
2

Lộ trình # S3

282 A

Ngôn ngữ & Văn
hóa Pháp nâng
cao

281 A

Ngôn ngữ & Văn
hóa Tây Ban Nha
nâng cao
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Kế hoạch hành động triển khai chương trìnhNgôn ngữ
Sử dụng bảy nhánh của các chương trình ngôn ngữ hiệu quả, Đội ngũ EL xác định rằng các hành động sau
đây sẽ cần được thực hiện để hỗ trợ đầy đủ và hiệu quả cho việc tiếp tục thực hiện các chương trình Ngôn
ngữ trong Học khu Thống nhất Santa Ana.
Bảy thành phần
1. Cấu trúc
Chương trình

Các hành động cần thiết để hỗ trợ triển khai
• Lập kế hoạch và điều phối liên tục giáo trình, chương trình giảng dạy và đánh
giá bằng hai ngôn ngữ giảng dạy. Xác định kết quả và kỳ vọng rõ ràng bao
gồm thành tích học tập, khả năng song ngữ và song phương, và kỹ năng văn
hóa xã hội
• Thúc đẩy một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả và giàu kiến thức ủng hộ
tích cực các chương trình ngôn ngữ và hỗ trợ quá trình tự phản xạ và đánh
giá liên tục để đảm bảo cải tiến không ngừng.
• Mở rộng các chương trình ngôn ngữ theo quy định của Sở Giáo dục California
đối với các chương trình ngôn ngữ của tháng 5 năm 2018.

2. Hỗ trợ và Các
nguồn lực

• Lên lịch các chuyến thăm và các cuộc họp hợp tác với các bên liên quan để
quan sát, lập kế hoạch, đánh giá và sàng lọc các chương trình ngôn ngữ
nhằm thúc đẩy khả năng lãnh đạo, động lực, cam kết và chất lượng giảng dạy
• Phân bổ tài chính để cung ứng đủ nhân sự, thiết bị và nguồn lực bằng cả hai
ngôn ngữ nhằm đáp ứng các mục tiêu của chương trình và đảm bảo việc thực
hiện chương trình một cách hiệu quả.
• Tham gia vào các hoạt động quan hệ công chúng để quảng bá chương trình
đến nhiều đối tượng khán giả khác nhau thông qua các nỗ lực tiếp cận và tiếp
thị hiệu quả.

3. Nhân sự

• Thực hiện cuộc khảo sát để nghiên cứu năng lực và dựa trên kết quả, thiết lập
một kế hoạch cho việc tuyển dụng và duy trì giáo viên phù hợp với mục tiêu
chương trình và nhu cầu dài hạn.
• Hợp tác với các trường đại học và các tổ chức như CABE, CAL, CDE, OCDE,
Cộng đồng người California, v.v. để tuyển dụng giáo viên có Ủy quyền song
ngữ (ví dụ: BCC, BCLAD).
• Xây dựng năng lực cho đội ngũ giảng viên hiện tại thông qua các lộ trình đào
tạo và chứng nhận song ngữ
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Bảy thành phần

4. Chương trình giảng
dạy và giáo trình

Các hành động cần thiết để hỗ trợ triển khai

• Phát triển và thực hiện giáo trình dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cao nhằm
thúc đẩy và duy trì trạng thái cân bằng của cả hai ngôn ngữ cũng như việc
đánh giá cao tính đa văn hóa và đa dạng ngôn ngữ.
• Tích hợp các phương pháp thực hành phát triển ngôn ngữ hiệu quả với
giảng dạy nội dung bằng cả hai ngôn ngữ chương trình xem xét nhu cầu
của học sinh có hồ sơ học viên ngôn ngữ khác nhau (người bản ngữ,
người học ngôn ngữ thứ hai, người mới học tiếng và học sinh song ngữ.)
• Phối hợp giáo trình, chương trình giảng dạy và đánh giá giữa các cấp lớp
nhằm giải quyết nhu cầu cụ thể của tất cả học sinh (học sinh học tiếng Anh,
giáo dục đặc biệt, năng khiếu, Tiêu đề I…)

5. Phát triển Chuyên
môn

• Duy trì cơ sở hạ tầng để hỗ trợ PD căn chỉnh với các kỹ năng cần thiết để
đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình song ngữ

Chương 4

• Hợp tác với tổ chức chuyên nghiệp và các tổ chức giáo dục để tạo hình PD
nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của các chương trình ngôn ngữ của SAUSD
và tham gia vào mạng lưới của chương trình song ngữ.
• Xây dựng một kế hoạch phát triển chuyên môn dài hạn mang tính toàn
diện, bao hàm và khác biệt.

6. Đánh giá và
Trách nhiệm

• Xây dựng Kế hoạch Đánh giá và Trách nhiệm để thông báo tất cả các lĩnh
vực của chương trình.
• Giám sát chương trình và kết quả để đảm bảo chất lượng và tính minh
bạch của việc thực hiện chương trình cũng như cân bằng khả năng tiếp
cận.
• Điều chỉnh các đánh giá hình thành và tổng hợp với các mục tiêu và tiêu
chuẩn cho cả ngôn ngữ giảng dạy và sử dụng dữ liệu để cung cấp thông tin
trong việc phát triển chương trình giảng dạy và thực hành giảng dạy
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7. Gia đình và
Cộng đồng

Các hành động cần thiết để hỗ trợ triển khai
• Tạo ra không khí học đường nồng nhiệt, được đề cao và tích cực giúp gia
đình và cộng đồng hiểu, hỗ trợ và vận động cho chương trình.
• Tham gia vào các dự án và hoạt động xây dựng cộng đồng với học sinh và
gia đình để tận dụng các dịch vụ và nguồn lực khác nhau về ngôn ngữ, kinh
tế xã hội và văn hóa
• Lập kế hoạch hợp tác và phát triển chuyên môn sẽ góp phần vào thành
công học tập của học sinh
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• Việc thiết kế và phát triển, nội dung, mục đích
và kết quả của bài đánh giá nhu cầu của từng
trường, của toàn học khu

• Số lượng EL, IFEP và RFEP, tái phân loại,
tham gia chương trình giảng dạy, và các tác
động đối với thành tích của học sinh

• Các mục tiêu, cơ sở lý luận, cấu trúc và kết
quả của các chương trình giảng dạy cho các
EL trong Học khu

• Thông tin liên quan đến các hình mẫu và xu
hướng đi học tại trường; ngoài các chính sách
đi học của trường và Học khu để hiểu tầm
quan trọng của việc đi học thường xuyên

• Các yêu cầu (chứng chỉ, chứng nhận) đối với
giáo viên và nhân viên phụ trách làm việc với
các EL
• Số lượng EL, IFEP và RFEP, tái phân loại,
tham gia chương trình giảng dạy, nhân sự –
và những thông tin liên quan đến thành tích
của học sinh
• Các tiêu chí và thủ tục để tái phân loại học
sinh EL và giám sát học sinh RFEP
• Thông báo cho phụ huynh của các EL

Hội đồng Tư vấn cho học sinh học tiếng Anh
ELAC là một hội động cố vấn có mục đích cung cấp
thông tin đầu vào và lời khuyên cho ban quản trị
học khu về các chương trình, hoạt động và nguồn
lực để hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao hơn trong
việc học tiếng Anh. ELAC không phải là hội đồng ra
quyết định hay phê duyệt các khoản tài chính từ bất
kỳ nguồn tài trợ nào. Tuy nhiên, họ cung cấp thông
tin đầu vào và tư vấn về các quyết định của trường
cũng như việc sử dụng các nguồn tài trợ dành riêng
cho các EL.
ELAC phải gặp gỡ thường xuyên với hiệu trưởng
hoặc cá nhân được chỉ định để xác định các chủ đề
đào tạo cần thiết để hỗ trợ các thành viên hội đồng
tiến hành các trách nhiệm pháp lý của họ. ELAC
phải đưa ra các khuyến nghị bằng văn bản cho Hội
đồng Trường và/hoặc Hiệu trưởng về mỗi chủ đề
đào tạo được yêu cầu hợp pháp sau đây:
• Thông tin toàn diện về sự phát triển và thực
hiện của Kế hoạch Trường học về Thành tích
của Học sinh (SPSA), bao gồm phân tích dữ
liệu học sinh và đưa ra các khuyến nghị liên
quan đến việc phân bổ các nguồn tài chính
dựa trên các nhu cầu đã xác định
• Thiết kế và phát triển, nội dung, mục đích và
kết quả của đánh giá nhu cầu toàn diện, toàn
trường
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Hội đồng Khu trường
SAUSD sẽ tiếp tục thiết kế và thực hiện các
phương thức giao tiếp hai chiều hiệu quả với các
gia đình để đảm bảo trao đổi qua lại và hiểu thêm
về trẻ em, chương trình, hoạt động của trường và
cơ hội tham gia. Nhóm các bên liên quan được bầu
chọn này bao gồm phụ huynh, giáo viên, ban giám
hiệu và học sinh ở cấp trung học. Các Hội đồng
Khu trường tại mỗi địa điểm mà chúng tôi triển khai
sẽ theo dõi và giám sát việc thực hiện các chương
trình nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh
có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua quá trình đánh
giá hàng năm, phụ huynh có cơ hội đóng góp ý kiến
và phản hồi về các chương trình Tiêu đề I.
Cuộc họp của Bên liên quan LCAP
Các cuộc họp LCAP toàn trường được tổ chức tại
mỗi địa điểm để thu thập ý kiến đóng góp về tầm
nhìn tổng thể của học khu và cách mỗi trường dự
định đạt được các mục tiêu và mục tiêu LEA, đặc
biệt là những mục tiêu đặt ra cho Học sinh Anh
ngữ.

Ti
êuđề1hàngnăm v
àomỗi
mùat
hu

sẵn sàng cho sự nghiệp và kỹ năng nuôi dạy con
cái.
• Hỗ trợ bổ sung cho các chương trình giáo dục
gia đình được tiến hành với các gia đình di cư
và gia đình của những người nhập cư gần
đây.
• Hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh
thông qua việc tham dự các hội nghị quốc gia,
tiểu bang và địa phương liên quan đến các
vấn đề EL
Cơ hội cho Tình nguyện viên
Padres en Acción
Chương trình Padres en Accion là một chương
trình được triển khai rộng tãi trên địa bàn được, sử
dụng các tình nguyện viên là phụ huynh và cộng
đồng để làm việc với học sinh trong giờ ra chơi và
sau giờ học để tăng cường thể chất và tinh thần.
SAUSD sẽ tiếp tục hỗ trợ và phát triển các chương
trình như vậy để cung cấp cho phụ huynh cơ hội
tham gia vào việc học của con em họ và tích cực
tình nguyện để thúc đẩy thành công trong học tập.
Cơ hội Dựa vào khu
Mỗi địa điểm có các chương trình khác nhau được
thực hiện dựa trên sự đánh giá nhu cầu, nhằm mục
đích nâng cao sự thành công của các học sinh có
hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Các chương
trình này bao gồm các cơ hội cho phụ huynh tình
nguyện và tham gia với nhân sự của nhà trường
theo cách thức có ý nghĩa và hiệu quả.
Các trung tâm Chăm sóc Sức khỏe: Học Khu
Thống Nhất Santa Ana đã bổ sung thêm các Trung
Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe vào các khu trên toàn
học khu. Các Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe này
được thiết kế để trở thành trung tâm gắn kết cộng
đồng cho các gia đình, nhân viên và các thành viên
cộng đồng để hơp tác và tiếp cận các nguồn lực
mang lại lợi ích cho học sinh, nhà trường và toàn
bộ cộng đồng nhà trường.
Các Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe thể hiện cam
kết của SAUSD trong việc cung cấp khả năng tiếp
cận giáo dục tuyệt vời dành cho các gia đình của
cộng đồng xung quanh. Điều này được hiểu rằng
để học sinh thành công trong học tập, điều cần thiết
là phải đáp ứng toàn bộ các nhu cầu
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của một đứa trẻ. Các Trung tâm Chăm sóc Sức
khỏe sử dụng một phương pháp tiếp cận toàn diện
để tiếp cận cộng đồng, hợp tác với các tổ chức
cộng đồng để cung cấp cho các gia đình các nguồn
hỗ trợ tiếp cận giáo dục sức khỏe, thúc đẩy sức
khỏe xã hội- cảm xúc, sự phát triển của trẻ, các kỳ
vọng học tập, các lớp học nuôi dạy trẻ và phát triển
cá nhân. Đặc tính của các Trung tâm Chăm sóc
sức khỏe này bao gồm:
• Hợp tác với Thành phố Santa Ana, các Tổ
chức của Tiểu bang và Liên bang, Lãnh sự
quán Mexico, Đại sứ Tình thương và Quận
Cam Sở Giáo dục cùng tiếp cận với các tổ
chức địa phương và tiểu bang khác, những cá
nhân quan tâm đến việc cung cấp các nguồn
lực hỗ trợ cho cộng đồng.
• Sự sẵn có của các dịch vụ cho cộng đồng
chung.
• Trong khi các trung tâm này nằm trong
khuôn viên SAUSD, sẽ có lối vào chung,
riêng cho các thành viên của cộng đồng để
cung cấp truy cập vào các dịch vụ do các
trung tâm chăm sóc sức khỏe cung cấp.
• Hội thảo về nhiều chủ đề bao gồm, nhưng
không giới hạn
• Giáo dục Sức khỏe
- Chương trình Chăm sóc sức khỏe
• Nuôi dạy con cái Tích cực
• Hạnh phúc xã hội và tình cảm
• Các chương trình và hỗ trợ cho học sinh
tiếng Anh
• Các Yêu cầu Tốt nghiệp quy định bởi A – G
• Yêu cầu tuyển sinh đại học và hỗ trợ tài
chính
• Môi trường chào đón với khả năng tiếp cận
nhiều nguồn lực như là
• Phòng giảng dạy có máy chiếu và màn hình
• Quyền sử dụng máy tính, máy in và điện
thoại
• Góc tài nguyên với thông tin về
- Dịch vụ gia đình có sẵn trong thời gian
tức thời
- Lớp học Nâng cao Kỹ năng Tiếng Anh

- Cơ hội tình nguyện tại trường học và
cộng đồng

Tăng cường cơ hội giảng dạy cho học sinh
nhập cưvà gia đình của học sinh nhập cư

- Các cuộc họp lập kế hoạch tổ chức của
học khu và cộng đồng Cơ hội trở thành
một phần của quá trình ra quyết định

Hầu hết những người nhập cư gần đây của SAUSD
là học sinh trung học, những học sinh được hỗ trợ
chuyên biệt để hoàn thành thành công chương
trình trung học phổ thông và xây dựng kế hoạch để
đạt được thành công trên cả giáo dục trung học bắt
buộc. Để đáp ứng những nhu cầu cụ thể này của
các thiếu niên nhập cư hệ trung học, các cơ hội
giảng dạy nâng cao cho những học sinh này được
hỗ trợ bởi nguồn tài trợ nhập cư sẽ nhắm tới việc
cung cấp chương trình giảng dạy để chuẩn bị sẵn
sàng cho các em trong giai đoạn học đại học và sự
nghiệp tương lai. Điều này sẽ bao gồm:

• Hỗ trợ bài tập về nhà
Hình thức Giao tiếp Hiệu quả
Để hỗ trợ phụ huynh của các học sinh học tiếng
Anh hiểu về việc xếp lớp chương trình, kết quả
ELPAC, đánh giá SBAC, phiếu báo cáo, và các đo
lường dữ liệu khác, học khu sẽ làm việc kết hợp với
các trường học để tổ chức các cuộc họp và hội
thảo cung cấp thông tin cũng như các thông điệp
được diễn giải gửi về nhà để thông báo cho phụ
huynh về sự tiến bộ của con mình.
• Đại diện phụ huynh từ mỗi khu nhận thông tin
về việc diễn giải thông tin đánh giá tại các
cuộc họp DAC/DELAC được tổ chức tại học
khu
• Phụ huynh nhận được thông tin về nắm vững
các thang điểm ELPAC và SBAC tại các cuộc
họp ELAC, SSC và PTA/PTO
• Thư thông báo hàng năm của học khu liên
quan đến việc xếp lớp chương trình của con
họ sẽ được gửi về nhà thông qua các giáo
viên ELA
• Các cuộc họp Tiêu đề I/ELD hàng tháng nhằm
mục đích cho nhân viên tại khu trao đổi các
yêu cầu và phản ánh về các phương pháp
thực hành EL tương ứng

• Trang web của học khu
• Kênh 31 (TV)
• Truyền thông địa phương
• Hệ thống gọi điện tự động của quận

• Thanh thiếu niên nuôi dạy con cái
• Kiến thức gia đình
• An toàn mạng
• Các nguồn lực cộng đồng hỗ trợ trong địa
phương
• Nhu cầu y tế và nha khoa
• Nhu cầu sức khỏe tâm thần
• Tư vấn gia đình
• Con đường trở thành công dân
Hỗ trợ tư vấn bổ sung, tài liệu đào tạo và huấn
luyện cho học sinh nhập cư và cha mẹ của các em
về các chủ đề bao gồm:
• Tìm hiểu Các yêu cầu Tốt nghiệp Trung học
phổ thông bao gồm
• Các khóa học được A-G phê duyệt
• Các khóa Học AP
• Các khóa học được A-G phê duyệt

Chương 5

Để tạo điều kiện giao tiếp cởi mở, đẩy mạnh
phương pháp tiếp cận và khuyến khích sự tham gia
của phụ huynh vào cộng đồng, học khu sẽ sử dụng
nhiều phương tiện truyền thông khác nhau để
truyền đạt thông tin về các hoạt động và dịch vụ
của trường và học khu. Trong phạm vi tiềm năng,
học khu sẽ hỗ trợ các trường học với các dịch vụ
biên dịch và các điều chỉnh khác cần thiết để
khuyến khích sự tham gia của phụ huynh/gia sư
cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt.

• Nhận thức về nhóm

Cơ hội học tập mở rộng tại học khu trường
• Chương trình phụ đạo
• Hỗ trợ can thiệp
• Cơ hội Làm giàu
Chuẩn bị sẵn sàng cho trường đại học và sự
nghiệp:
• Tìm hiểu yêu cầu Tuyển sinh Đại học
Các chương trình chứng nhận nghề nghiệp được
cung cấp qua
• Điểm trường/quận
• Các chương trình cao đẳng cộng đồng địa
phương
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Các tài liệu được phê duyệt này là:
- Nâng cao điểm chuẩn: Chương trình ELA/ELD
cốt lõi cho lớp TK - 5
-Listos y Adelante/Sẵn sàng để Tiến bộ: (Pre-K
đến lớp 6)
-Study Sync: Lớp 6-11, ELA cốt lõi (Áp dụng ELA
/ ELD trong Chương trình 2 với các bài học hỗ
trợ ELD được tích hợp và chỉ định)
-Khoá học Đọc và Viết (ERWC): lựa chọn ELA
chính của lớp 12
-iLit 45: Lớp 6 - lớp 10, Chương trình 4 Can thiệp
ELA Bổ sung
-iLit ELL: Lớp 6 - lớp 10, Chương trình 5 ELD
thay thế lõi
Những tài liệu này cung cấp:
• Nội dung giảng dạy mạch lạc đi cùng với các
lộ trình hỗ trợ học sinh ở tất cả các giai đoạn
phát triển tiếng Anh của các em: SAUSD đã
phát triển một chương trình giảng dạy liên tục
ELA/ELD với các Lộ trình để hỗ trợ nhu cầu
giảng dạy của các học sinh học tiếng Anh
ở mỗi cấp độ thành thạo tiếng Anh của các em
• Học sinh mới học tiếng Anh
• Học sinh duy trì việc học tiếng Anh
• Học sinh học tiếng Anh lâu dài (LTEL)
• Hệ thống hỗ trợ đa bậc (MTSS) để hỗ trợ học
sinh tiếp cận thành công các tiêu chuẩn chặt
chẽ ở cấp lớp và nội dung cốt lõi
Tính liên tục của lộ trình giảng dạy, cấu trúc khóa
học, hướng dẫn xếp lớp, tài liệu giảng dạy và mô tả
về các chương trình cùng với sự liên kết của chúng
với MTSS này được trình bày chi tiết trong Chương
Ba: Các Chương trình Giảng dạy Hiệu quả cho học
sinh học tiếng Anh.
Trách nhiệm: Theo dõi Tiến độ của học sinh học
tiếng Anh và Hiệu quả của Chương trình EL
Các công cụ Được sử dụng để Hướng dẫn Quy
trình
Các công cụ được sử dụng để theo dõi sự tiến bộ
của học sinh học tiếng Anh, tính hiệu quả của
chương trình EL
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và đảm bảo rằng các trang web chịu trách nhiệm về
thành tích học tập và đạt được trình độ tiếng Anh
khi học sinh trúng tuyển từ trường tiểu học đến
trung học kết hợp việc sử dụng dữ liệu chất lượng
từ nhiều nguồn đo lường. Công cụ đầu tiên được
sử dụng trong nỗ lực đó là Hệ thống Trách nhiệm
Tích hợp và Cải tiến Liên tục của Tiểu bang, trước
đây được biết tới và gọi là “Bảng thông tin”
Bảng Thông tin Tiểu bang
Bảng thông tin tiểu bang áp dụng việc sử dụng dữ
liệu chất lượng từ một số chỉ số như một thước đo
trách nhiệm để theo dõi sự tiến bộ của các học khu
trong việc đáp ứng nhu cầu giáo dục của học sinh.
Thông tin được cung cấp trong Bảng thông tin bao
gồm bản tóm tắt của học khu cũng như bản tóm tắt
cho từng khu riêng lẻ.
Trong Bảng thông tin là một công cụ chương trình
có trọng tâm là sự tiến bộ của học sinh học tiếng
Anh. Dữ liệu này, cùng với các dữ liệu khác được
thu thập, là một trong những công cụ được học khu
sử dụng để giám sát xem các khu có đáp ứng nhu
cầu của học sinh học tiếng Anh để đạt được trình
độ tiếng Anh và đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật
đầy thách thức của Tiểu bang không. Kết quả của
Bảng thông tin cung cấp thông tin chi tiết có giá trị
khi xác định được xu hướng và đánh giá nhu cầu,
trên phạm vi toàn học khu, để xác định cách sử
dụng hiệu quả nhất nguồn tài trợ bổ sung và hỗ trợ
tập trung ở những nơi cần thiết nhất như thế nào.
Sau đây là các chỉ số và chất lượng, nhiều nguồn
dữ liệu đo lường được sử dụng từ Bảng thông tin
để giám sát hiệu quả chương trình dành cho học
sinh học tiếng Anh do các trường tiểu học và trung
học ở SAUSD đưa ra:
Các chỉ báo trong Bảng thông tin Tiểu bang
• Tỷ lệ Học sinh Bị đình chỉ học: Được tính
cho những học sinh được đánh dấu là EL vào
bất kỳ thời điểm nào trong năm học
• Nguồn dữ liệu: CALPADS. Dữ liệu kỷ luật do
học khu nộp đơn lên tiểu bang qua CALPADS
trong báo cáo Cuối năm hàng năm.
• Sự tiến bộ của Học sinh Học Anh ngữ: Dữ liệu
bao gồm kết quả từ những học sinh EL tham
gia kỳ thi ELPAC hàng năm/tổng kết hoặc
những học sinh đã được tái phân loại là Thành
thạo tiếng Anh (RFEP) trong năm học trước.

• Nguồn Dữ liệu: Dữ liệu ELPAC được cung cấp bởi nhà cung cấp, Dịch vụ Kiểm tra Giáo dục (ETS) và
dữ liệu RFEP được CDE trích xuất từ Kho Dữ liệu Vận hành CALPADS (ODS)
• Tỷ Lệ Tốt Nghiệp: Điều này được tính cho những học sinh được đánh dấu là EL bất kỳ lúc nào trong
suốt bốn năm thuần tập
• Nguồn dữ liệu: CALPADS ODS
• Tiến bộ về mặt học thuật: Con số này được tính cho những học sinh được đánh dấu là EL trong năm
học, và bao gồm những học sinh đã được tái phân loại (RFEP) trong vòng bốn năm qua. Có hai báo
cáo: 1.) Lớp 3- 8 và lớp 2.) Lớp 11
• Nguồn dữ liệu: Các kết quả SBAC/CAASPP cho môn Toán và Nghệ thuật sử dụng Anh ngữ được trích
từ CALPADS ODS. Chỉ số này theo dõi số lượng học sinh EL 1.) Tiến bộ năm này so với năm khác và
2.) Đạt hoặc vượt mức mong đợi tiêu chuẩn cho từng cấp học. Báo cáo cho lớp 11 bao gồm một báo
cáo “chênh lệch” cung cấp thông tin về khoảng cách của học sinh so với cấp 3, hoặc mức “Đạt tiêu
chuẩn” trong SBAC/CAASPP.
Bảng 6.1 và 6.2 Minh họa cách các kết quả được cung cấp cho từng chỉ số trên Bảng Thông tin Tiểu bang
và được báo cáo thông qua lưới định mã theo màu phân loại kết quả của các chỉ số theo hai loại

Bảng 6,1: Trạng thái (dọc): Các mức trạng thái được báo cáo là
Rất cao

+45 điểm trở lên

Xanh dương

Cao

Từ 10 điểm đến dưới 45 điểm

Xanh lá

Trung bình

Từ -5 điểm đến dưới +10 điểm

Vàng

Thấp

Từ hơn -5 điểm đến -70 điểm

Vàng

Rất thấp

Hơn -70 điểm

Đỏ

Và
Bảng 6,2: Thay đổi (Theo bề ngang): Các mức thay đổi được báo cáo là
Rất cao

+20 điểm trở lên

Xanh

Cao

+7 đến dưới 20 điểm

Xanh lá

Trung bình

Giữ hoặc Giảm ít hơn 1 điểm
hoặc tăng ít hơn 7 điểm

Vàng

Thấp

- 1 đến 15 điểm

Vàng

Rất thấp

Hơn -15 điểm

Đỏ

Kết quả của Báo cáo chỉ số LCAP hàng năm của SAUSD

Chương 6

Hàng năm, Phòng Nghiên cứu và Đánh giá của học khu tổng hợp các dữ liệu liên quan và phù hợp với các
mục tiêu thành tích có thể đo lường được. Dữ liệu này được cung cấp cho nhiều bên liên quan, từ thành
viên hội đồng nhà trường, các giáo viên đến phụ huynh và các thành viên cộng đồng, để xem xét và nhập
liệu đầu vào Kết quả của cuộc đánh giá hàng năm này cũng được sử dụng khi đánh giá tính hiệu quả của
chương trình và duy trì việc xem các trường có phải chịu trách nhiệm về thành tích học tập và ngôn ngữ của
các học sinh học tiếng Anh không.
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Các Chỉ báo Hiệu suất Chính của SAUSD (KPIs)
SAUSD đang trong quá trình tập lập một hệ thống
Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) để sử dụng cùng với
Bảng Thông tin Tiểu bang để duy trì các khu chịu
trách nhiệm về thành tích của học sinh, xác định
tính hiệu quả của chương trình và ưu tiên các khu
cần hỗ trợ can thiệp nhất trong học khu để giải
quyết các nhu cầu được đánh giá thông qua quy
trình hiệu quả của chương trình. KPI sẽ bao gồm
tất cả các chỉ số giống nhau trên bảng điều khiển
Tiểu bang và cũng bao gồm thông tin từ các điểm
dữ liệu bản địa hóa có trong các chỉ số LCAP của
SAUSD để cung cấp đánh giá chi tiết hơn về hiệu
quả chương trình của từng trang web đối với người
học tiếng Anh, chẳng hạn như:
• Tỷ lệ phần trăm tái phân loại (RFEP): Kỳ vọng
là các học sinh EL sẽ được tái phân loại trong
vòng năm (5) năm kể từ khi xếp lớp vào một
chương trình ngôn ngữ. Các can thiệp và hỗ
trợ được cung cấp cho các học sinh là các học
sinh học tiếng Anh Lâu dài (LTEL) hoặc có
nguy cơ trở thành LTEL
• Tỷ lệ chuyên cần
• Kết quả đánh giá của địa phương
• Đánh giá Điểm chuẩn Học khu
• Đánh giá Kết quả ở bậc tiểu học
• Đánh giá Trình độ Viết ở bậc trung học
• Chỉ số Động về Kỹ năng Đọc viết Cơ bản
(DIBELS) để sàng lọc kỹ năng đọc/viết phổ
biến của học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 2
• Thước đo Tiến bộ Học tập (MAP) của NWEA
• Tỷ lệ hoàn thành khóa học A-G
• Tỷ lệ vượt qua Kỳ thi Xếp lớp Nâng cao (AP)
• Tỷ lệ đạt được con dấu song ngữ của tiểu
bang (SSB)
Tương tự như Bảng thông tin Tiểu bang (State
Dashboard), KPIs sẽ có một hệ thống đánh giá để
chỉ ra các học khu không đạt được tiến bộ như kỳ
vọng hoặc có nguy cơ không đạt được tiến bộ như
kỳ vọng và xác định từng học sinh cần can thiệp
được hướng đến. Cùng kết quả của Bảng thông tin
Tiểu bang, Chỉ số Đo lường LCAP hàng năm
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và KPI của học khu, các địa điểm sẽ được nhắm
mục tiêu để được hỗ trợ và hướng dẫn thêm từ
phía học khu để giải quyết các khu vực được xác
định là cần can thiệp nhất.
Quy trình Trách nhiệm: Hỗ trợ các khu không
đạt được tiến bộ như mong đợi
Những khu có tình trạng và các chỉ số thay đổi có
“màu đỏ” và không đạt được tiến bộ như mong đợi
được xác định là “Trường học cần giám sát”, và
được ưu tiên hỗ trợ can thiệp từ học khu. Những
kết quả này, cùng với các Chỉ số Hoạt động Chính
của học khu được sử dụng để xác định các khu
chịu trách nhiệm về thành tích của học sinh, xác
định tính hiệu quả của chương trình và ưu tiên các
khu cần hỗ trợ can thiệp nhất trong học khu để giải
quyết các nhu cầu được đánh giá thông qua quá
trình cải tiến không ngừng.
Những “Trường học Cần giám sát” xác định này
được cung cấp thêm sự hỗ trợ và nguồn lực để giải
quyết những lĩnh vực cần can thiệp nhất và thu hẹp
chênh lệch thành tích ở đó. Sau đây là các bước
trong quy trình để hỗ trợ các khu này:
• Tạo một kế hoạch cải tiến: Mỗi địa điểm
được xác định là “Trường học Cần giám sát”
phải tạo và gửi kế hoạch để xem xét
và phê duyệt việc sử dụng các nguồn lực và hỗ
trợ bổ sung sẽ bởi học khu cung cấp. Nhân
viên được tài trợ bởi Tiêu đề III luôn sẵn sàng
hỗ trợ và tư vấn trong việc hình thành kế
hoạch cải tiến.
• Ở cấp tiểu học, kế hoạch cải thiện bao gồm sự
tích hợp của những người bán chuyên nghiệp
có nhiệm vụ hỗ trợ cụ thể những địa điểm này
đạt được các mục tiêu và mục tiêu về đọc viết
sớm — một ưu tiên của học khu.
• Theo dõi kế hoạch cải tiến: Mỗi "Trường học
Cần giám sát" được chỉ định một nhóm can
thiệp cấp học khu để thường xuyên
• thăm nom tình hình học khu
• Gặp gỡ các quản trị viên để đánh giá quan
điểm của họ về tiến độ của khu trong việc thực
hiện các hành động của kế hoạch

• Tuân thủ hướng dẫn trên lớp và các biện pháp
can thiệp bổ sung được nêu trong kế hoạch
cải tiến của trường
• Tuân thủ theo quản trị viên về những quan sát
của họ về tiến độ của kế hoạch
• Cung cấp các nguồn bổ sung, nếu thấy
cảm thấy cần thiết, để hỗ trợ kế hoạch: Nếu
các cuộc họp tiếp theo với quản trị viên chỉ ra
rằng cần các nguồn lực bổ sung để đáp ứng
các mục tiêu của kế hoạch cải tiến khu, có thể
triển khai thêm nhân viên học khu, bao gồm cả
nhân viên được tài trợ bởi Tiêu đề III, để cung
cấp hỗ trợ chuyên biệt cho các giáo viên và
quản trị viên
• Đánh giá hiệu quả của kế hoạch: Hiệu quả
của kế hoạch cải tiến sẽ được đánh giá bằng
cách sử dụng kết quả của Bảng điều khiển
liên bang, Các Chỉ số LCAP và Các Chỉ số
Hiệu suất Chính của học khu.
• Chu trình Lãnh đạo Giảng dạy, nằm trong mục
"Phát triển Lãnh đạo" và cung cấp thông tin chi
tiết về các bước của quy trình đánh giá hiệu
quả của chương trình hàng năm
Các hoạt động Bổ sung để Hỗ trợ Học sinh Có
nhu cầu Can thiệp Nhất
Tất cả các khu, không chỉ những khu có màu đỏ
trên Bảng Thông tin Tiểu bang và được xác định là
có rủi ro cao nhất trong các chỉ số Hiệu suất Chính
của học khu, được mong đợi sẽ cung cấp hỗ trợ có
mục tiêu cho những học sinh cần can thiệp. Việc
xác định học sinh cần can thiệp trong và ngoài
chương trình giảng dạy cốt lõi được thực hiện
thông qua quá trình phân tích thường xuyên về kết
quả của nhiều biện pháp đánh giá kết quả học tập
học sinh EL được đề cập ở trên về sự tiến bộ trong
việc tiếp thu tiếng Anh và đạt được thành công với
các tiêu chuẩn đầy thách thức của Tiểu bang.

Sau đây là một loạt các dịch vụ và chương trình
được nhắm mục tiêu trong, ngoài giờ học có sẵn để
hỗ trợ các nhóm học sinh có thành tích kém nhất
cải thiện thành tích trong môn đọc/ngữ văn. Các
dịch vụ, chương trình và hoạt động này bổ sung
cho tất cả các nguồn cấp vốn khác và bao gồm:
• Các can thiệp trong lớp sử dụng các tài liệu bổ
sung có thể tạo mô hình cho các chiến lược và
hệ thống phương pháp luận của Hệ thống Hỗ
trợ Đa Bậc(MTSS) và Thích ứng với Can
thiệp (RtI).
• Hướng dẫn nhắm đến mục tiêu, nhóm nhỏ và
một - một với các giáo viên can thiệp sử dụng
Tiếp cận Phổ cập và các tài liệu can thiệp từ
chương trình giảng dạy cốt lõi được ELA/ELD
thông qua
• Được xếp lớp vào các chương trình can thiệp
bổ sung kĩ năng/ngữ văn để giải quyết những
khiếm khuyết trong học tập và tăng cường
việc học
• SIPPS: Tiểu học
• iLit 45/iLit ELL của Pearson: Trung học
• Học thêm sau giờ, học mở rộng với giáo viên
của lớp
• Các chương trình Bồi dưỡng Hè của Trường
K-8
• Các chương trình Hoàn thành Tín chỉ Lớp 9 12
• Học hè
• Học Trực tiếp

Chương 6

Ở cấp độ khu, các trường học cá nhân được cung
cấp thời lượng phát triển chuyên môn được giữ
vững theo hợp đồng dưới dạng các ngày được
chỉnh sửa để hỗ trợ các cuộc trò chuyện của dữ
liệu được lên lịch thường xuyên theo lớp và chủ đề
để phân tích kết quả đánh giá của tiểu bang cũng
như của địa phương, thông báo giảng dạy và giám
sát tính hiệu quả của chương trình. Ngoài ra, thông
qua quy trình đánh giá nhu cầu của khu,

các khu thiết lập các ưu tiên để hỗ trợ học sinh EL
đạt được trình độ thông thạo tiếng Anh và đáp ứng
các tiêu chuẩn đầy thách thức của Tiểu bang thông
qua quy trình đánh giá nhu cầu của học sinh và xác
định biện pháp đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học
sinh tại khu. Các chương trình, dịch vụ, nhân sự và
tài liệu bổ sung được xác định để đáp ứng những
nhu cầu đó và giảm dần khoảng cách thành tích
của các học sinh EL được ghi lại trong Kế hoạch về
Thành tích Học sinh cấp Trường (SPSA) tại khu.

• Chương trình Kết nối tại Đai học Santa Ana
College
• Chương trình Giáo dục Thay thế
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Tiếp cận Các bên liên quan

Học tập Chuyên môn

Để hỗ trợ hơn nữa việc giám sát tính hiệu quả của
chương trình và tạo điều kiện cho các giao thức
mang tính chịu trách nhiệm hiệu quả, Dịch vụ Giáo
dục và Văn phòng Nghiên cứu và Đánh giá sẽ hợp
tác cùng nhau để cung cấp cho các khu và lãnh
đạo học khu những kết quả mới nhất về đánh giá
của tiểu bang và địa phương bằng cách sử dụng hệ
thống thông tin dữ liệu học sinh của học khu:
Illuminate và Aeries. Những kết quả này sẽ được
phân tích trong suốt năm làm cơ sở cho việc đánh
giá hiệu quả của chương trình và quy trình đánh giá
nhu cầu của từng khu và học khu bởi nhiều bên liên
quan ở học khu và khu gồm có:

Với hơn 80% học sinh K - 12 của trường bao gồm
“các EL” (học sinh học tiếng Anh và học sinh học
tiếng Anh tái phân loại), triển vọng mà qua đó tất cả
sự phát triển chuyên môn được tạo ra và thực hiện
tại SAUSD luôn tập trung vào việc hỗ trợ học sinh
học tiếng Anh. Tích hợp trong phạm vi và xuyên
suốt tất cả các cơ hội phát triển chuyên môn sau
đây, là sự nhấn mạnh vào việc thực hiện hiệu quả
các nguyên lý của khung và tiêu chuẩn ELA/ELD,
đồng thời hiểu cách cải tiến các kỹ thuật/phương
pháp giảng dạy trong việc hỗ trợ các học sinh học
tiếng Anh.

• Nhóm lãnh đạo hướng dẫn dựa trên cơ sở
(ILT)
• Hội đồng Khu của Trường (SSC)
• Hội đồng Cố vấn cho học sinh học tiếng Anh
(ELAC)
• Các cuộc họp của Các bên liên quan Tại
LCAP
• Nhóm lãnh đạo Giảng dạy Học khu (DILT)
• Hội đồng Cố vấn học sinh học tiếng Anh của
Học khu (DELAC)
Ngoài việc xác định các lĩnh vực điểm mạnh và
điểm yếu của các chương trình và thông báo các
quyết định giảng dạy liên quan đến bất kỳ sửa đổi
hoặc can thiệp cần thiết nào cần có để hỗ trợ, học
sinh EL đạt được trình độ thành thạo tiếng Anh và
đạt được thành công với nội dung và kỹ năng ở cấp
lớp, các cuộc họp với các bên liên quan này tại địa
điểm và học khu các thì nhóm sẽ tạo cơ hội cho
những thành phần tham gia nói lên những mối
quan tâm thực sự và những mối quan tâm đó được
xem xét và giải quyết thật. Các sửa đổi hàng năm
đối với LCAP của học khu và Kế hoạch về Thành
tích Học sinh tại Trường (SPSA) của các khu sau
đó trở thành phương tiện để giải quyết các nhu cầu
được đánh giá thông qua các cuộc tư vấn với các
bên liên quan được nói ở trên.

Phát triển Chuyên môn cho các giáo viên
Đào tạo về thực hiện các chiến lược và hoạt động
dựa trên nghiên cứu khoa học đã được chứng minh
là hiệu quả và hấp dẫn đối với học sinh học tiếng
Anh sẽ được tích hợp và kết hợp vào tất cả các cơ
hội phát triển chuyên môn cho giáo viên. Việc thực
hiện các chiến lược và hoạt động này kỳ vọng sẽ
dẫn đến việc nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng
dạy các vấn đề cho giáo viên, cũng như hỗ trợ hiệu
quả tích cực và lâu dài của giáo viên trong lớp học
từ đó hỗ trợ học sinh học tiếng Anh được tin tưởng
chăm lo và giáo dục các em:
• Mô hình Độ sâu và Tính phức tạp của GATE
• Học tập theo từng Dự án
• Chiến lược Phát triển khả năng tiếp thu Ngôn
ngữ có hướng dẫn (GLAD)
• Giao dần Trách nhiệm
• Thích ứng với Can thiệp (RtI)
• Hệ thống Hỗ trợ đa bậc (MTSS)
• Thiết kế Toàn diện để Học tập
Giáo viên EL, Quản trị viên, chuyên gia chương
trình và chương trình giảng dạy sẽ được mang đến
các cơ hội để tham dự các hội nghị quốc gia và
toàn tiểu bang đề cập đến nghiên cứu, chiến lược
và tài liệu hiện hành để hỗ trợ các EL, bao gồm,
nhưng không giới hạn ở các tổ chức giáo dục
chuyên nghiệp sau:
• Các khóa đào tạo EL của Phòng Giáo dục
Quận Cam (OCDE)
• Hiệp hội Giáo dục Song ngữ Quốc gia (NABE)
• Hiệp hội Giáo dục Song ngữ California
(CABE)
• Hiệp hội Đọc quốc tế (IRA)
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AVID và AVID đào tạo Excel
Tiến bộ Thông qua Quyết tâm Cá nhân, (AVID)
SAUSD sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống AVID Sẵn
sàng cho Đại học trên quy mô Toàn trường tại các
trường trung học và mở rộng sang các trường tiểu
học, sử dụng WICOR (Viết, Yêu cầu, Kết hợp, Tổ
chức và Đọc) và các chiến lược nâng cao hiệu quả
bản thân của học sinh, song song với các chiến
lược giảng dạy dựa trên nghiên cứu hiệu quả để hỗ
trợ học sinh học tiếng Anh. AVID EXCEL, là một mô
hình giảng dạy AVID được thiết kế đặc biệt cho học
sinh EL tại trường trung học. Nó cung cấp chương
trình đào tạo tương tự như chương trình AVID, với
các hỗ trợ bổ sung để tạo điều kiện cho tương tác
có ý nghĩa với ngôn ngữ học thuật và các hoạt
động giúp nâng cao trình độ giảng dạy cho các bài
tập viết dựa trên tiêu chuẩn: Hai kỹ năng thường
cản trở học sinh EL trong việc tái phân loại ở cấp
trung học.
Học viện Song ngữ Đào tạo
SAUSD sẽ hợp tác với CABE để cung cấp cho tất
cả các giáo viên giảng dạy một chương trình song
ngữ với học viện phát triển chuyên môn trong năm
ngày, với sự hỗ trợ theo sát thông qua các buổi
hợp tác và lập kế hoạch, được cung cấp trong suốt
một năm học. Các mô-đun đào tạo là
• Các phương pháp hay nhất trong giáo dục
song ngữ (mô-đun hai ngày)

phát triển chuyên môn này được cung cấp thông
qua nhiều phương tiện:
• Các ngày ra trường sớm hàng tuần, được bảo
vệ theo hợp đồng ở cấp tiểu học và trung cấp
và các ngày về sớm hàng tháng ở cấp trung
học được lên lịch trong lịch học tập để tạo điều
kiện cho thời gian cộng tác chuyên môn
• Cuộc họp hàng tháng của bộ phận trung học
cơ sở để cộng tác với các chuyên gia về
chương trình giảng dạy của học khu
• Cuộc họp về chương trình tiểu học hàng tháng
để cộng tác với các chuyên gia về chương
trình giảng dạy của học khu
• Các ngày tăng cường ở cấp khu để các nhóm
có cùng cấp lớp/chủ đề giống nhau cộng tác
Công nghệ để Hỗ trợ học sinh học tiếng Anh
Vì đây là một phương tiện hữu hiệu và thúc đẩy để
cải thiện việc giảng dạy và hỗ trợ học sinh học tiếng
Anh, SAUSD sẽ cung cấp sự phát triển chuyên
môn cho giáo viên để tăng khả năng tiếp cận của
học sinh với công nghệ giáo dục. Chương trình
Phát triển Chuyên môn sẽ được cung cấp trên cơ
sở tích hợp các chương trình và tài liệu giảng dạy
để hỗ trợ học sinh học tiếng Anh như sau:
• Achieve 3000
• Imagine Learni

• Tiếng Tây Ban Nha học thuật dành cho giáo
viên (“cái gì” và “cách thức”)

• Mind Institute: Toán ST

• Chuyển giao Đa ngôn ngữ trong một Chương
trình Song ngữ

• Lexia

• Kiểm tra và Thực hiện Hệ thống Phản xạ
Chương trình Song ngữ

• Rosetta Stone
• Các thành phần trực tuyến của học sinh và
giáo viên của chương trình toán học cốt lõi
* Quan sát: Phần mềm cũng có thể thay đổi

Phát triển Chuyên môn thông qua Thời gian
Cộng tác Chuyên môn
SAUSD nhận ra mối liên hệ thiết yếu giữa việc thực
hiện thành công các chương trình giảng dạy đạt
hiệu quả và thời gian cộng tác về mặt chuyên môn.
Để hỗ trợ điều này, thời gian cộng tác chuyên môn
là một hình thức bổ trợ của hỗ trợ phát triển chuyên
môn được thực hiện để cải thiện hoạt động giáo
dục. Hình thức
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Phát triển Chuyên môn cho Quản tri viên
Vì các nhà quản lý cũng là những người lãnh đạo
giảng dạy, nên đa số các cơ hội phát triển chuyên
môn nói trên dành cho giáo viên cũng dành cho các
nhà quản lý. Sự khác biệt trong các phiên bản PD
dành cho quản trị viên là bao gồm các phương
pháp nêu rõ vai trò lãnh đạo của quản trị viên trong
việc thực hiện và hỗ trợ các chương trình và hoạt
động này trong toàn trường.

Để đảm bảo các khu đang cung cấp chương trình
giảng dạy đáp ứng nhu cầu của các EL tại các khu
cụ thể, mỗi quản trị viên của khu sẽ được cung cấp
hỗ trợ phát triển chuyên môn để hoàn thành các
bước cần thiết để lập kế hoạch phát triển chuyên
môn cụ thể cho từng khu như sau:
• Đánh giá Nhu cầu Dựa trên Khu: Thông qua
việc phân tích các dữ liệu, các khu sẽ hình
thành một bản đánh giá nhu cầu mà kết quả
của nó sẽ hỗ trợ xác định các lĩnh vực trọng
tâm cho các cơ hội phát triển chuyên môn dựa
trên khu đó.
• Lập kế hoạch PD dựa trên khu: Các quản trị
viên địa điểm sẽ cộng tác với các nhóm lãnh
đạo giảng dạy của họ để tạo ra một kế hoạch
phát triển chuyên môn có trọng tâm vào kết
quả đánh giá nhu cầu và tích hợp các chiến
lược dựa trên nghiên cứu hiệu quả cho các
EL.
Để bổ sung cho PD khả dụng với giáo viên, để
nâng cao nhận thức về giảng dạy của quản trị viên
trong mục tiêu hỗ trợ học sinh học tiếng Anh, quản
trị viên của học khu sẽ họp ít nhất mỗi tháng một
lần với quản trị viên khu. Mỗi cuộc họp sẽ bao gồm
một đoạn xem trước sự phát triển chuyên môn
chính sắp tới sẽ được cung cấp cho giáo viên trong
tháng tới dựa trên
• Chương trình giảng dạy dựa trên tiêu
chuẩn/căn chỉnh với tiêu chuẩn đang được
thực hiện trong các trường học đó
• Dựa trên nghiên cứu khoa học, phương pháp
thực hành giảng dạy và cải tiến hiệu quả để
hỗ trợ học sinh học tiếng Anh

• STEM
• Các học viên CTE
• Nghệ thuật Hình Ảnh và Trình Diễn

Hỗ trợ các nhu cầu đa dạng của học sinh học tiếng
Anh tại SAUSD là một nỗ lực của cả nhóm. Do đó,
việc cung cấp phát triển chuyên môn cho các nhân
viên hỗ trợ sau đây được bao gồm trong kế hoạch
phát triển chuyên môn hoàn chỉnh của học khu để
hỗ trợ những học sinh học tiếng Anh:
• Chuyên gia về Chương trình và Chương trình
giảng dạy của Học khu
• Cố vấn viên Khu
• Điều phối viên Tiếp cận của Khu
• Điều phối viên ELD của Khu
• Các TOSA của Khu
• Quản lý Văn phòng Khu
• Các trợ lý của Khu (Giáo dục Đặc biệt, Trợ lý
Giảng dạy Song ngữ, BIA)
Các nhân viên này thường là người đầu tiên đưa ra
câu trả lời cho phụ huynh về các chương trình hỗ
trợ học sinh học tiếng Anh. Các nhân viên hỗ trợ
này được cung cấp đào tạo nâng cao chuyên môn
và thông tin về các chương trình sau, khi họ áp
dụng cho vai trò của họ tại học khu và các địa điểm
cá nhân:
• Chương trình Giáo dục Di cư
• Hỗ trợ sinh viên Vô gia cư và Thanh niên
Được nhận nuôi
• Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) và quyền
của phụ huynh
• Cơ hội giáo dục của cha mẹ
• Các chương trình hỗ trợ và hướng dẫn can
thiệp/phụ đạo sau giờ học - bao gồm cả
trường học hè và học trực tuyến
• Chương trình Song ngữ

Chương 6

Hỗ trợ lãnh đạo khu vực: Ngoài các cuộc họp toàn
thể hàng tháng dành cho quản trị viên, các trường
SAUSD, K-12, đã được sắp xếp theo khu thành các
Nhóm Lộ trình Học tập. Mỗi nhóm khu vực tạo điều
kiện cho các chuyến thăm quan địa điểm và được
cung cấp sự phát triển chuyên môn và hướng dẫn
từ các nhà quản lý của học khu để họ được hỗ trợ
phát triển các kế hoạch để thực hiện các lộ trình
học tập như:

Phát triển Chuyên môn Dựa trên Khu khác

• Khóa học Xếp lớp Nâng cao (AP)
• Chương trình Tú tài quốc tế (IB)
• Sự Tiến bộ Thông qua Quyết tâm Cá nhân
(AVID)
• ELD Liên tục và Tùy chọn Xếp lớp Chương
trình

• Khoa học
SAUSD: Kế hoạch Tổng thể dành cho Học sinh học tiếng Anh
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ho trq bang bang thong tin d[r li$u nai cac
nh6m c6 the truy cc;l.p d[r li$u. Theo yeu cau
cua ILT, cac tnrcrng nh6m KPI c6 the lam vi$c
v&i nh6m khi c6 cau h6i lien quan den tinh
tr9ng cua cac KPI.
Danh gia dii' li�u - 45 phut dau tien cua bai

kiem tra danh rieng cho cu(>c tr6 chuy�n ve
du li�u bang each SU' dt,mg phieu danh gia du
li�u KPI da dU'Q'C ILT hoan thanh. Nh6m se
cung nhau de c$p diem mi;rnh cua cac linh Vl,l'C
va cac diem yeu tiem an tren cac linh Vl,l'C tien
b(> KPI.

• Giao thirc tll' van - trong 45 phut tiep theo,
nh6m se tham gia vao m(>t giao thuc tU' van
dU'Q'C thiet ke de giup ILT suy nghi ve van de
phU'ang phap lien quan t&i cong vi�c cai thi�n
cua minh. N6i chung, ILT chia se thach thuc
ma hQ phai doi mc;'lt va nh6m sat hi;:ich se tU'
duy de phan doan nguyen nhan goc re va dU'a
ra cac chien IU'Q'C tiem nang de giai quyet cac
moi quan tam.
• Tham quan L6'p hQC - trong 30 phut cuoi cung,
nh6m KPI di b(> trong khuon vien va cac l&p
hQc, giong nhLI' m(>t ca h(>i de tim hieu them ve
tm6'ng, tU'ang tac r(>ng rai han v&i tm6'ng va
chung kien trl,l'c tiep cong vi�c cai tien dang
dien ra ti;:ii trLI'6'ng.
Cuc)c hQp Lanh d�o giang d�y
Cac Cu(>c Hop Lanh di;:io vi�c giang di;:iy hang thang
dU'Q'C to chuc nham mt,1c tieu t$p trung chc;'lt che vao
vi�c nang cao kha nang lanh di;:io vi�c giang di;:iy
cua cac quan tri vien dU'Q'C chung nh$n ti;:ii SAUSD.
La m(>t phan cua Chu ky lanh di;:io Giang di;:iy, cu(>c
hop hang thang nay tra thanh khong gian nai cac
quan tri vien cung nhau tim hieu, xay dl,l'ng nang
ll,l'c t$p the de lanh di;:io va phan doan cac thach
thuc trong qua trinh thl,l'c hi�n.
Cac cu(>c hQp dU'Q'C to chuc c6 chu dfch, nhLI'ng
dU'Q'C thiet ke v&i khong khf than m$t va gan gui,
cho ngLI'6'i tham gia th6'i gian duy tri du de suy
ngam ve kha nang lanh di;:io cua hQ, 1$p ke hoi;:ich
hanh d(>ng trong tU'ang lai, c(>ng tac v&i dong
nghi�p va cung nhau chuc mung nhung thanh cong
di;:it dU'Q'C.
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Hình 6.5 - Xác định mục đích của các vòng Giảng dạy
Vòng Giảng dạy là gì

Hoạt động này không phải là

• Một quá trình thực hành chuyên môn

• Một chương trình

• Học cách mô tả và xác định các phương
pháp giảng dạy hiệu quả

• Đánh giá của giáo viên

• Cơ hội đào sâu và tìm hiểu chi tiết cụ thể về
một vấn đề giảng dạy thực tế

• Đào tạo giám sát

• Cộng tác để tạo ra sự gắn kết

• Kiểm tra thực hiện
• Thụ động

• Một cộng đồng thực hành nơi các thành viên
được kỳ vọng là sẽ học hỏi và thúc đẩy lẫn
nhau

Các chuyến Vòng Giảng dạy được thiết kế để hỗ trợ không chỉ trường chủ quản trong công việc của họ
nhằm giải quyết vấn đề thực hành về giảng dạy mà còn để làm sâu sắc thêm triển vọng học tập và giảng
dạy của tất cả những ai tham gia trải nghiệm. Theo nghĩa này, đây là một cơ hội học tập được kết nối, nơi
các trường học chủ quản và khách tham quan đều được hưởng lợi từ quá trình quan sát thực hành giảng
dạy bằng ống kính của một khu vực tiêu điểm cụ thể được xác định bởi ILT của trường.
Hội nghị Hiệu trưởng
Hội nghị Hiệu trưởng là buổi họp mặt công khai các kế hoạch cải tiến của từng khu và chính thức khởi
động Chu kỳ Lãnh đạo Giảng dạy cho mỗi năm học. Tầm nhìn từ hội nghị nắm bắt tầm nhìn của từng địa
điểm và vạch ra kế hoạch cải tiến chiến lược để giải quyết các lĩnh vực trọng tâm được vạch rõ trong KPI.
Đây là một cái nhìn tổng quan ở cấp độ cao, cung cấp cho các hiệu trưởng cơ hội thực hành và cải tiến
cách họ nói về trường học của họ và truyền đạt những nỗ lực tập trung để cải thiện. Hội nghị cung cấp
thông tin chi tiết cụ thể xem từng khu đang hoạt động gì, lý do tại sao tập trung vào đó và khu đang lên kế
hoạch thực hiện điều gì. Đây là cơ hội để hiệu trưởng tạo tiền đề và sự hứng thú trong năm học tới.
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Đánh giá tính hiệu quả của các chương trình nhằm giải quyết các lĩnh vực trọng tâm
Dữ liệu KPI tương tự này được xem xét khi xác định các lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch cải tiến của khu cũng
được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chương trình. Hàng năm, các khu được yêu cầu đánh giá tính hiệu
quả của các chương trình và nguồn lực được xác định trong SPSA để hỗ trợ thành tích của học sinh học tiếng
Anh. Đây là một phần của quy trình Đánh giá hàng năm của mỗi khu.
Đánh giá Hàng năm: Mỗi SPSA bao gồm các mục tiêu cụ thể để hỗ trợ các lĩnh vực học tập đã được xác định và
các phân nhóm học sinh, bao gồm cả những người học tiếng Anh. Có các mục tiêu cụ thể được nêu rõ trong
SPSA của mỗi trang web được xác định và các nguồn lực được phân bổ để hỗ trợ cho mục tiêu của học sinh học
tiếng Anh. Là một phần của chu kỳ cải tiến liên quan đến việc tạo, xem xét, sửa đổi và phê duyệt SPSA hàng
năm của mỗi khu là Đánh giá Hàng năm.
Bao gồm trong mẫu đánh giá hàng năm của mỗi SPSA là các câu hỏi buộc các khu phải phân tích hiệu quả các
chương trình và hoạt động đã triển khai. Quá trình giải quyết các câu hỏi phân tích này được xem như là một
phần của đánh giá hàng năm, phù hợp với các yêu cầu của liên bang về trách nhiệm trong việc sử dụng các quỹ
theo phân loại để bổ sung và nâng cao chương trình giảng dạy cốt lõi, làm giảm khoảng cách thành tích cho
những người học gặp khó khăn — bao gồm cả học sinh học tiếng Anh.
Bảng 6.6, dưới đây, tóm tắt các câu hỏi phân tích mà các khu phải giải quyết hàng năm cho mỗi mục tiêu trong
SPSA của họ như một phần của quá trình đánh giá hiệu quả của các chương trình và hoạt động nhằm hỗ trợ học
sinh học tiếng Anh
Bảng 6,6: Bộ Câu hỏi Đánh giá Hàng năm để Đánh giá Hiệu quả Chương trình

Đánh giá Hàng năm: Mục tiêu đánh giá SPSA_________
Năm SPSA đánh giá:

_________

Trả lời các gợi ý sau liên quan đến mục tiêu này.
PHÂN TÍCH
Mô tả việc triển khai tổng thể các chiến lược/hoạt động và hiệu quả tổng thể của các chiến lược/hoạt động để
đạt được mục tiêu nhất định.
Câu trả lời:
Mô tả ngắn gọn bất kỳ dung sai đáng kể giữa khoản dự kiến triển khai và / hoặc các khoản chi được lập ngân
sách để thực hiện các chiến lược / hoạt động nhằm đáp ứng các mục tiêu cụ thể Câu trả lời:

Mô tả bất kỳ thay đổi nào sẽ được thực hiện đối với mục tiêu này, kết quả hàng năm, đo lường hoặc chiến
lược/hoạt động để đạt được mục tiêu này là kết quả của phân tích này. Xác định cơ hội thực hiện những thay
đổi đó trong SPSA.
Câu trả lời:
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Khuyến nghị
Kết quả của quá trình đánh giá hàng năm thông
báo quá trình sửa đổi SPSA cho năm tiếp theo về:
• Chương trình và hoạt động nào đáp ứng được
các kỳ vọng và chương trình nào không đáp
ứng được các kỳ vọng
• Những thay đổi được thực hiện đối với
• Mục tiêu

Kết nối Vòng tròn Chu kỳ Khép kín Lãnh đạo
Giảng dạy
Giai đoạn cuối cùng của Chu kỳ Lãnh đạo Giảng
dạy là Suy ngẫm/Đánh giá Cuối năm: Tổng kết “Kết
thúc thắng lợi” trong các sự kiện của năm. Đây là
nơi các sự kiện trong năm và thông tin thu được từ
tất cả các giai đoạn của chu kỳ lãnh đạo và đánh
giá SPSA được mang tới một cách đầy đủ và tạo
tiền đề cho năm học tiếp theo. Để kết thúc thắng
lợi, quản trị viên phải

• Các hoạt động và chiến lược:
- Tiếp tục với những hạng mục đáp ứng
kỳ vọng/mang lại thay đổi tích cực.
- Loại bỏ hoặc sửa đổi/điều chỉnh những
điều không đáp ứng kỳ vọng hoặc mang
lại kết quả phức tạp/tiêu cực

Suy nghĩ hướng về phía trước
• Bắt đầu suy nghĩ về trọng tâm cho năm tới và
các thành viên chính trong nhóm
Đánh giá

• Thông tin chi tiêu các quỹ phân loại để đạt
được các mục tiêu cho năm sau

• Tham gia vào các hoạt động tư duy phát triển
xung quanh khung đánh giá tổng kết

Thông tin thu được thông qua quá trình Đánh giá
Hàng năm cung cấp hướng dẫn liên quan đến các
đề xuất sửa đổi các mục tiêu, hoạt động, chiến
lược và tài nguyên SPSA của khu để hỗ trợ học
sinh học tiếng Anh trong Kế hoạch học tập để học
sinh thành tích năm sau.

Hoạt động này một khoảng thời gian vào cuối một
năm học và bắt đầu chu kỳ cho năm học sắp tới để
bắt đầu lại vào đầu Chu kỳ Lãnh đạo Giảng dạy.

Chương 6
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