Kính gửi quý Phụ huynh hoặc Người giám hộ!
Mỗi năm, học sinh theo học chương trình học tiếng Anh đều tham gia kỳ kiểm tra trình độ thông thạo
ngôn ngữ ACCESS for ELLs. Bài kiểm tra đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh học thuật đối với học sinh
học tiếng Anh trong trường học của chúng tôi và trên toàn tiểu bang.
Kèm theo lá thư này là một bản Báo cáo Cá nhân Học sinh. Báo cáo này cung cấp thông tin về kết quả
kiểm tra của con quý vị. Thông tin này là để quý vị xem xét và lưu giữ.
Trong năm học 2020-2021, học sinh và gia đình đã trải qua nhiều thay đổi trong mô hình học tập do đại
dịch COVID-19 đã tác động to lớn đến việc học tập, giảng dạy và phát triển về mặt tình cảm-xã hội theo
những cách riêng đối với mỗi học sinh. Đó là điều quan trọng cần lưu ý khi quý vị xem kết quả ACCESS
của con em quý vị trong kỳ học mùa xuân năm 2021. Do đó, trong năm học qua, các Trường Học Spring
Lake Park Schools đã áp dụng bài thi đánh giá trong lớp học trên phạm vị rộng hơn nhằm đo lường thành
tích học tập của con em quý vị.
Vui lòng liên hệ với tôi nếu quý vị có thắc mắc về bài kiểm tra ACCESS for ELLs. Quý vị có thể muốn biết:
Giáo viên sử dụng kết quả kiểm tra như thế nào?
Mục tiêu tiếng Anh cho con tôi là gì?
Ngoài tiếng Anh, con tôi còn học gì ở trường?
Trân trọng!
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