
 
 

 

Kính thưa toàn thể gia đình OSD, 

 

Hàng năm, những học sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ của chương trình đa ngôn ngữ của Sở giáo dục 

(TBIP/Tiêu đề 3), thi bài kiểm tra ELLs qua ACCESS* để xác định trình độ tiếng Anh và sự tiến bộ trong các 

kỹ năng nói, nghe, đọc và viết. Bài kiểm tra đánh giá trình độ thông thạo của học sinh học Anh ngữ trong 

trường và trên toàn tiểu bang của chúng ta. 

 

Giáo viên của chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp họ đưa ra quyết định về việc giảng dạy cho các 

học sinh đa ngôn ngữ. Giáo viên đồng thời sử dụng các điểm kiểm tra này để theo dõi sự tiến bộ của học 

sinh dựa theo tiêu chuẩn trình độ thông thạo Anh ngữ. 

 

Thời hạn quy định bài kiểm tra ACCESS cho ELL năm 2022 : từ 31 tháng 1 đến 25 tháng 3, năm 2022 

 

Học sinh không cần chuẩn bị trước khi thi kiểm tra này. Bài thi này là cơ hội cho học sinh thể hiện sự hiểu 

biết và khả năng giao tiếp của mình bằng tiếng Anh. Bài thi sẽ được chia làm 4 phần: nói, nghe, đọc và 

viết.   

 

Xin vui lòng liên lạc với chuyên viên đa ngôn ngữ về ngày/ giờ thi cụ thể. 

 

Nếu quý vị có thắc mắc gì về bài kiểm tra ACCESS cho ELL, xin vui lòng liên lạc với Cô Heather Randolph 

tại địa chỉ email: hrandolph@osd.wednet.edu, nhân viên điều phối chương trình đa ngôn ngữ của OSD,  

hoặc nhắn tin cho Cô Phượng Tống-Kamimura, nhân viên đại diện cho gia đình người Việt tại 

pmtongk@hotmail.com, hoặc điện thoại di động (360) 350-8726. 

 

 

ACCESS*  là các bài đánh giá trình dộ thông thạo tiếng Anh tổng hợp về các kỹ năng nói, nghe, đọc và 

viết của WIDA và được thực hiện hàng năm cho học sinh học Anh ngữ từ Mẫu giáo đến lớp 12. 
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