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Người học Anh Ngữ (ELs) 

        Tin Tức Khu vực 

 

Cô thầy phụ trách chương 

trình EL 

Gladiola Elementary 

Nicole Adams 530-7596  

Oriole Park Elementary  

Jennifer Slanger 530-7558 

Parkview Elementary  

Daniel Malakowsky 530-7572 

West Elementary  

Ruth Rolff 530-7533 

Intermediate School 

Marissa Bliss 530-7540 

Junior High School 

Kristi Vugteveen 530-7590 

High School 

Edith Trumbell 530-7580 

District EL Coordinator  

Lisa DeMaagd 530-7533 

KẾT QUẢ BÀI THI ELL ACCESS 2016 

Bài thi này từ mùa thu năm ngoái còn gọi là WIDA. Có 59 học sinh 

ra khỏi chương trình EL khi đã đạt số điểm đòi hỏi từ 5.0 hay cao 

hơn, và phải có ít nhất là 4.5 điểm trong các môn viết, nghe, nói, và 

đạt được điểm giỏi trong môn ngôn ngữ. Các em tuy ra khỏi chương 

trình nhưng vẫn được theo dõi trong 2 năm theo FLEP ( Former 

English Language Proficient). 

Wyoming có 201 học sinh đạt điểm 5.0 (Bridging) và 6.0 (Reaching) 

nhưng không đủ điểm trong các đòi hỏi khác. 

201 các em gặp những trở ngại sau đây:                                                                      

64% trở ngại về Viết.                                                                                                                        

19% trở ngại trong bài tập đọc SRI (Scholastic Reading Inventory)                         

15% trở ngại trong việc nói Anh ngữ 
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DÂN SỐ EL VÀ NGÔN NGỮ 

Tổng số học sinh học Anh ngữ trong khu vực Wyoming là 904 hoc sinh. 

Khoảng chừng 21% trong tổng số học sinh từ lớp vỡ lòng đến lớp 12. 

Học sinh nhập cư = 97 học sinh 

Các em nằm trong diện này nếu các em không sinh ra ở Hoa Kỳ hay Puerto 

Rico và sống ở đây ít hơn 3 năm. 

Wyoming High School - 165 

Wyoming Junior High School - 

178 

Wyoming Intermediate - 138 

Gladiola Elementary - 118 

Oriole Park Elementary - 50 

Parkview Elementary - 123 

West Elementary - 132  

Trao đổi học sinh quốc tế = 25 

Những học sinh này bao gồm các em từ lớp 10,11 và 12 đến từ China, 

Vietnam, Taiwan và Germany. 

Ngôn ngữ trong khu vưc WPS 



Thủ tục khiếu nại  
Nếu phụ huynh hoặc học sinh có khiếu nại về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ ELL, cha mẹ nên nói chuyện với giáo viên lớp học  của con 
em mình, hay một giáo viên lo ELL cho trường,  hoặc trực tiếp với hiệu trưởng của trường. 
Bất kỳ người nào tin rằng anh / cô ta đã bị phân biệt trong cách đối xử hoặc bị từ chối cơ hội bình đẳng tiếp cận các chương trình hoặc dịch 
vụ, có thể nộp đơn khiếu nại, cho điều phối viên của khu vực về các quyền dân sự sau đây: 
Sarah Earnest, Giám đốc nguồn nhân lực, Trường Công Wyoming, 3575 Gladiola Avenue SW, Wyoming, Michigan 49519 
Một người tin rằng anh / cô ta có một cơ sở để khiếu nại hợp lệ, có thể thảo luận về các vấn đề chính thức và trực diện với Điều phối viên 
trên, điều phối  viên sẽ điều tra khiếu nại và  sẽ có câu câu trả lời cho người khiếu nại. 

Kent School Services Network (KSSN) - Quý gia đình có con em học ở West hay Parkview 

nên biết. KSSN đang có văn phòng trong các trường trên đây. Có nhân viên để quý vị tham khảo 

về các vấn đề khó khăn cũng như trường học và gia đình. Nếu cần giúp đở, xin liên hệ với Erika 

VanDyke ở West hay Teresa Dood ở trường tiểu học Parkview. 

Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu 

Rogelio Quintino-Vargas là học 

sinh giỏi trong lớp cô Schimmelmann 

ở trường Parkview. Rogelio là 1 học 

sinh chăm chỉ, hòa đồng với bạn bè và 

luôn theo luật lệ của trường. Rogelio 

đúng là 1 học sinh gương mẫu của 

trường. Em học tiến bộ rất nhiều 

trong năm học và đang cố gắng trao 

dồi Anh ngữ và giỏi toán. Rogelio biết 

lắng nghe và điểm này cũng giúp em 

tiến bộ nhanh và xứng đáng được đề 

cử là học sinh của tháng. Xin chúc 

mừng Rogelio. 

Nhận diện học sinh El 

Chúng tôi căn cứ vào đơn xin học trong 

mục ngôn ngữ dùng ở nhà. Nếu phụ 

huynh ghi ngôn ngữ dùng ở nhà không 

phải là Anh ngữ thì chúng tôi cứu xét 

hồ sơ của trường con em đã đi học trước 

khi ghi tên vào Wyoming. Nếu con em 

ghi danh vào khu vực từ 1 trường khác 

ở Michigan hay ngoài tiểu bang, thì 

chúng tôi sẽ liên hệ trường đó để lấy kết 

quả bài thi ACCESS cho ELL. Và nếu 

học sinh mới đến từ một nước khác, thì 

chúng tôi phải cho bài thi để trắc 

nghiệm tiếng Anh cho con em. 

Ngữ vựng trong tháng 

gratitude (noun)  

/ˈɡradəˌt(y)o͞od/  

 

Definition: The quality of 

being thankful; readiness to 

show appreciation. 

Tin tức cho bạn (FYI) 

Chúng tôi gởi kèm theo cuốn sổ 

tay phụ huynh. Nếu có thắc 

mắc, xin liên hệ với cô/thầy ở 

trường học con em hay hiệu 

trưởng. 

Mới vừa đây, chúng tôi gởi số 

điểm bài thi ACCESS 2016 đến 

quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi, 

xin liên hệ với cô/thầy ở trường 

học con em hay hiệu trưởng. 
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