Văn phòng Đánh giá Thành tích
Học khu Thống nhất San Francisco
555 Franklin Street, Phòng 201
San Francisco, CA 94102

Kính gửi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Đánh giá Trình độ Thông thạo Anh ngữ của California, hoặc “ELPAC,” là kiểm tra dùng để đo
trình độ hiểu tiếng Anh của học sinh. Bài kiểm tra được thiết kế để xác định những học sinh nào
có thể cần hỗ trợ thêm và để đo sự tiến bộ hàng năm.
Vào mùa thu này, con của quý vị sẽ phải làm bài kiểm tra sau:
• Đánh giá Sơ khởi ELPAC
Kiểm tra Đánh giá Sơ khởi ELPAC sẽ diễn ra tại trường của con quý vi vào tháng 8 và tháng 9.
Để biết thêm chi tiết khi nào kiểm tra diễn ra ở trường con của quý vị, xin liên hệ với hiệu
trưởng.
Thông tin thêm về ELPAC
Ngôn ngữ chính của học sinh, con quý vị, đã được xác định trong Khảo sát Ngôn ngữ Gia đình
(HLS), đã hoàn tất khi quý vị đăng ký cho con mình vào trường công lập. Theo yêu cầu của
pháp luật, học sinh phải tham dự kiểm tra Đánh Giá Sơ khởi ELPAC nếu có bất kỳ câu hỏi nào
trong ba câu hỏi đầu tiên trên bảng HLS được trả lời bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Việc đánh giá được sử dụng để xác định học sinh có là người học tiếng Anh cần hỗ trợ để học
tiếng Anh hoặc là người thông thạo tiếng Anh. Có thể tìm thêm thông tin về các bài kiểm tra
ELPAC tại: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
Lý do cho ELPAC
Việc xác định những học sinh cần giúp đỡ trong việc học tiếng Anh là điều quan trọng để các
học sinh này nhận được sự giúp đỡ thêm mà các em cần để học tốt ở trường và tiếp cận được
với toàn bộ chương trình giảng dạy. Học sinh là người học tiếng Anh sẽ thi Đánh giá ELPAC
Cuối kỳ vào mỗi mùa xuân để đánh giá sự tiến bộ của các em trong việc học tiếng Anh.
Kết quả ELPAC
Đến tháng 10 quý vị sẽ nhận được báo cáo về con mình đã đạt được như thế nào trong Đánh
Giá Sơ khởi ELPAC. Kết quả cho thấy trình độ tiếng Anh tổng thể dựa trên tổng hợp của ngôn
ngữ nói (50%) và ngôn ngữ viết (50%).
Hãy đảm bảo là con quý vị ngủ nhiều, và ăn bữa sáng bổ dưỡng hoặc ăn vặt tại trường vào các
ngày kiểm tra đã chỉ định. Nói chuyện với con quý vị để các em làm tốt nhất của mình trong bài
kiểm tra.
Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị.
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