CẨM NANG HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH VỀ W-APT
(KỲ THI SẮP XẾP TRÌNH ĐỘ WIDA-ACCESS)
Các kỳ thẩm định cung cấp thông tin quý giá cho học sinh, phụ huynh cùng các nhà giáo dục về việc học
sinh đã thông thạo những tiêu chuẩn nội dung, trình độ cấp lớp hay chưa và có theo kịp tiến độ tốt nghiệp ở
tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho thế kỷ 21 hay không. Mục đích của các kết quả thẩm định này là để cung
cấp một biện pháp đánh giá dựa trên bằng chứng về tiến bộ học tập của con quý vị.

W-APT LÀ GÌ?
Kỳ Thi Sắp Xếp Trình Độ WIDA-ACCESS là hình thức “sàng lọc” trình độ thông thạo Anh Ngữ áp dụng
cho học sinh mới vào học khu, từ cấp mẫu giáo đến lớp 12 - các em có thể được coi là diện học sinh
chưa thạo Anh Ngữ (EL). Kỳ thi này giúp các nhà giáo dục nhận diện học sinh EL và sắp xếp các em
vào chương trình thích hợp. W-APT đánh giá ngôn ngữ học tập và giao tiếp xã hội trong bốn lĩnh vực:
Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ngôn ngữ giao tiếp xã hội được sử dụng để giao tiếp trong các tình huống
hàng ngày, còn ngôn ngữ học tập được sử dụng để giao tiếp trong lớp học.

KHI NÀO CON TÔI SẼ ĐƯỢC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ?

W-APT được tiến hành một lần đối với các học sinh chưa thạo Anh Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12 khi
lần đầu tiên các em vào học khu. Kỳ thi này được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ sau khi học sinh
ghi danh học và có thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào trong suốt năm học.

CON TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM GÌ?
Các học sinh từ lớp 1-12 sẽ nhận được điểm cho mỗi phần thi: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Các em cũng
sẽ nhận được 3 điểm tổng hợp dựa trên các điểm của từng phần.
 Nói – kết hợp nói (50%) và nghe (50%)
 Đọc viết – kết hợp đọc (50%) và viết (50%)
 Tổng quát – kết hợp nghe (15%), nói (15%), đọc (35%), và viết (35%),
Trình độ thông thạo được báo cáo theo mỗi mức trình độ sau đây, trong đó 1 là thấp nhất và 6 là cao
nhất.
1 – Vỡ lòng

2 – Sơ cấp

3 – Đang phát triển

4 – Đang mở rộng

5 – Chuyển tiếp
một

6 - Đang đạt mục tiêu

Những học sinh dự kỳ thẩm định cho cấp mẫu giáo có thể bao gồm các học sinh lớp
trong học kỳ đầu tiên của
năm học sẽ nhận được thông tin chẩn đoán để giúp giáo viên biết được khả năng Anh Ngữ của học sinh đó.
Điểm sơ bộ được tạo ra, và sau đó sẽ được sử dụng để biết trình độ kỹ năng mà học sinh có thể hoàn thành.
Phần nghe và nói sẽ báo cáo theo điểm tổng hợp: Thấp, Trung Bình, Cao, hoặc Xuất Sắc.

CÁC ĐIỂM NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở đánh giá khả năng Anh Ngữ của học sinh trước khi vào học khu.
Phương pháp này giúp nhận diện các học sinh chưa thạo Anh Ngữ. Một nhóm giáo viên và quản lý
của trường sử dụng điểm này để xác định học sinh có cần trợ giúp thêm về Anh Ngữ hay không.
Những học sinh đạt số điểm đủ cao có thể được coi là thông thạo Anh Ngữ sau khi vào học khu.

?

THÔNG TIN BỔ SUNG

Để biết thêm thông tin về các kỳ thẩm định, vui lòng tới website về Trách Nhiệm, Nghiên Cứu, và
Thẩm Định Đánh Giá tại: http://testing.dpsk12.org
Để tìm hiểu thêm về WIDA và các bài thẩm định của họ, vui lòng tới website
www.wida.us/assessment/ .
Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc học tập của con quý vị. Vui lòng đừng ngần ngại liên
lạc với giáo viên của con quý vị để biết những cách quý vị có thể giúp con quý vị ở nhà và tình trạng
có sẵn các phương tiện trợ giúp đặc biệt trong thi cử.
Quý vị cũng nên tới website http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ để tìm các thông tin hữu
ích, trong đó bao gồm:


Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ Huynh về
Công Nghệ




Thông Tin dành cho Học Sinh chưa thạo
Anh Ngữ
Các nguồn trợ giúp tại tiểu bang Colorado

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại về các kỳ thẩm định, vui lòng liên lạc trực tiếp với trường của con
quý vị hoặc gọi Family Constituency Services tại số (720) 423-3054.

