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Lá thư từ văn phòng giám thị khu vực 

 

Phụ huynh hay người đở đầu các em EL thân mến, 

Bắt đầu vào ngày 6 tháng 2 này, các em từ lớp vỡ lòng (K) đến lớp 12 

nằm trong chương trình EL phải làm bài kiểm tra về trình độ Anh 

ngữ theo đòi hỏi của tiểu bang Michigan. Bài thi này gọi là ACCESS 

2.0 ( Assessing Comprehension and Communication in English 

State-to-State). Kindergarteners sẽ làm bài từng em với cô thầy của 

con em. Từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ lấy bài thi về nghe, doc, và nói trên 

online. Riêng phần viết thì phải viết trên giấy. Từ lớp 4 đến lớp 12 sẽ 

làm tất cả các bài thi trực tuyến trên mạng. Tổng kết của bài thi này 

sẽ nói lên trình độ về đọc, viết, nghe, nói, và cũng giống như những 

bài thi khác, sẽ là thách thức cho các em. 

Cô thầy biết là phụ huynh muốn con em mình làm bài tốt trong tất cả 

các môn thi và cả bài thi ACCESS 2.0 này.  Hiệu xuất của con em rất 

là quan trọng. Kết quả của bài thi này sẽ được gởi đến phụ huynh vào 

mùa thu tới. Kết quả này cũng được dùng như dụng cụ để đo lường 

khả năng của con em cũng như xem các trường làm được gì trong sự 

học tập của con em. Cô thầy sẽ dò xét kết qủa của từng em để đo lường 

sự giáo dục và tìm phương án cho tương lai. 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm về ACCESS 2.0, xin liên 

hệ với hiệu trưởng hay cô thầy EL của con em. 

Xin kính chào quý vị 

 

 

Dr. Thomas G. Reeder 

Superintendent 



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: 
Matt Lewis, 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. 

Rolando Rodriguez đến Hoa Kỳ năm ngoái từ nước Peru và học ở 

tiểu bang New Jersey. Gia đình em dời qua Michigan mùa thu 

vừa qua và em đang học lớp 6 ở Wyoming Internediate với cô 

VanDuinen. Rolando đã cố gắng rất nhiều trong tất cả các môn 

học nhưng đặc biệt là môn Anh ngữ. Rolando luôn hỏi cô thầy khi 

không rõ và luôn ghi chú khi cô thầy giảng bài. Rolando đặt tiêu 

chuẩn cho chính mình rất cao và cố gắng  hoàn thành. Mộng ước 

khi lớn lên của em là làm việc cho NASA.  Em cũng nằm trong 

nhóm ELL Homework Club sau giờ học để giữ điểm cao trong các 

môn. Chúng tôi rất vui khi có Rolando và gia đình đến với 

Wyoming. 

Buổi ăn tối “Quốc Tế” 

“Potluck Style” Mỗi người mang 1 món 

ăn đến ăn chung với nhau sẽ được tổ 

chức vào thứ 6 ngày 10 tháng 2 lúc 

5:30 tại phòng ăn của Wyoming High 

School. Xin mời quý vị cùng gia đình 

mang theo 1 món ăn đến chia sẻ với 

nhau. Quý vi có thể mang món ăn 

chính, hoặc ăn khai vị, hoặc đồ tráng 

miệng. Sau đó, quý vị sẽ có vé vào cửa 

để xem bóng rỗ của các em học sinh. 

Từ Ngữ trong tháng 

remembrance (noun) /rəˈmembrəns/  

Hồi tưởng, sự nhớ,mối ký ức... 

 

Chúc Mừng Năm Mới 

Năm nay là năm Đính Dậu. Tết là dịp 

để các em tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn  

đến ông bà, cha mẹ và cô thầy, và 

cũng là dịp để gia đình sum họp vui 

chơi. Cô Hằng và thầy Bình sẽ tổ chức 

Tết cho các em vào thứ 6 ngày 27 

tháng 1 năm 2017. Xin mời quý phụ 

huynh đến tham dự. Múa Lân vào lúc 

9:30 và sau đó các em sẽ ăn trưa với 

cô thầy và phụ huynh. 

Cùng Đi Thư Viện    Sẽ có một buổi họp mặt tại thư viện Wyoming vào tháng 3. Chúng tôi sẽ cho 

biết thêm chi tiết sau. 
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