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ELPA21là gì?
Bài kiểm tra trình độ Anh ngữ thế kỷ 21
(ELPA21) kiểm tra trình độ đọc, viết, nói,
nghe và hiểu tiếng Anh. ELPA21 định nghĩa
thành thạo là khả năng sử dụng tiếng Anh để
giao tiếp thể hiệm ý tưởng, sự hiểu biết và
thông tin. Bài kiểm tra này được dựa trên tiêu
chuẩn ELP được thiết kế để nêu lên các kỹ
năng ngôn ngữ mà học sinh cần để thành
công trong trường.

Khi nào thì con tôi làm bài
kiểm tra ELPA21?
Bài kiểm tra ELPA21 sẽ diễn ra vào đầu mùa
xuân mỗi năm. Xin liên lạc với đại diện của
bang để biết thêm thông tin cụ thể.
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Tiêu chuẩn ELP là gì?
10 tiêu chuẩn ELP các định các kỹ năng tiếng
Anh học sinh cần phải có để ở một lớp cụ thể.
Các tiêu chuẩn này nhấn mạnh sự chuyển đổi
từ tiếp cận ngôn ngữ sang việc tập trung vào
việc đo lường kỹ năng học sinh cần phải có để
truy cập đầy đủ giài giảng. Những tiêu chuẩn
này sẽ được sử dụng bởi giáo viên tiếng Anh
(ESL) và giáo viên các lớp để giúp chuẩn bị cho
học sinh thành công trong các môn tiếng Anh,
toán và khoa học.

Cẩm Nang
Gia Đình

Để biết thêm chi tiết, xin liên
lạc chúng tôi
Email: info@elpa21.org
Website: elpa21.org

ELPA21 ở bang của tôi
Để biết thêm chi tiết về ELPA 21 ở bang
của quý vị, xin hãy nói chuyện với giáo viên
hoặc hiệu trưởng của quý vị.

Ai phải
làm
ELPA21?
Những học sinh
được xác định là
học sinh học
tiếng Anh (ELL)*
phải làm bài
kiểm tra ELPA21.
Đạo luật Học Sinh Cấp 1 và Cấp 2 năm
2001 đòi hỏi đánh giá hàng năm về trình
độ tiếng Anh của học sinh đang học
ELLs. ELPA21 đánh giá sự tiến bộ của học
sinh ở môn Anh ngữ
*Sử dụng định nghĩa liên bang cho học sinh học tiếng
Anh”

Làm thế nào để tôi giúp con
tôi?

ELPA21 khác với bài kiểm
tra trước đây như thế nào?

Quý vị là đối tác quan trọng trong việc
giáo dục con em. Sau đây là một số điều
quý vị có thể làm để chuẩn bị cho con quý
vị về ELPA21:

ELPA21 là một bài kiểm tra trên máy vi tính
được thiết kế hấp dẫn và sinh động. Nó bao
gồm các câu hỏi phản ánh các tình huống
thực tế trong lớp học và trong đời sống. Xem
ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn

• Vào trang web elpa21.org/field-test
để biết thông tin về cách truy cập các
bài kiểm tra nhằm giúp con quý vị trở
nên quen thuộc với bài kiểm tra chính
thức.
• Nói chuyện với giáo viên về các lĩnh vực
trong tiếng Anh con quý vị cần phải tập
trung cải thiện.
• Dành thời gian mỗi ngày để đọc cùng
với con quý vị các quyển sách yêu
thích.

Ví dụ:
Lớp 1: Lắng nghe: Làm theo chỉ dẫn: Hãy
nhìn vào lớp học này. Lắng nghe giáo viên nói.
Làm theo lời giáo viên chỉ dẫn “Đặt cây thước
vào kệ sách.”

Làm thế nào để sử dụng
ELPA 21 để giúp con tôi?
Mục đích chính của ELPA21 là xác định
học sinh đủ điều kiện cho các dịch vụ
ngôn ngữ thích hợp và giúp hướng dẫn
trường cách hỗ trợ học sinh tốt nhất.
Trong khi ELPA21 không được tính vào
điểm tốt nghiệp cấp 3, nhưng nó có vai
trò xác định xem học sinh có cần sự hỗ
trợ bổ xung để tham gia đầy đủ và
thành công tại trường

Điều gì xảy ra khi con tôi
không học các lớp ELL?
Làm thế nào để biết điểm
ELPA21 của con tôi ?

Con quý vị sẽ không phải làm bài kiểm tra
ELPA21. Học sinh sẽ ngừng nhận các dịch vụ
Anh ngữ, nhưng có thể vẫn nhận các dịch vụ
bổ xung và sẽ được theo dõi trong 2 năm.

Trường của quý vị sẽ cung cấp báo cáo
đầy đủ về điểm ELPA21 của con quý
vị.

Để biết thêm thông tin về
E L P A 2 1 , v à o elpa21.org

