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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 

May 2017 

nội dung 

Hiểu biết bài kiểm tra 

ACCESS  2.0 

Từ ngữ trong tháng 

Giới thiệu cô/thầy mới 

Học sinh giỏi 

Tin tức cộng đồng 

Thư viện Wyoming 

Buổi ăn tối toàn cầu 

Bài thi  ACCESS cho các em EL năm 2017 

Mới vừa đây,  con em qúy vị làm bài thi ACCESS để đo 

lường trình độ Anh ngữ. Bài thi này diễn ra vào đầu mùa 

Xuân để xem xét trình độ con em. Và vào mùa thu, chúng 

tôi sẽ gởi kết quả đến cho quý vị để quý vị biết trình độ Anh 

ngữ con em tiến triển thế nào. 

Xin đừng hoảng sợ nếu quý vị thấy điểm con em thấp hơn 

năm vừa qua. Bởi vì nó không có nghĩa con em học tệ hơn. 

Thật ra, năm 2017 có tiêu chuẩn mới và đòi hỏi nhiều hơn 

so với năm ngoái. Số điểm này sẽ được căn cứ để các em ra 

khỏi chương trình. 

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên hệ với cô thầy EL hay hiệu 

trưởng trường con em đang học. 

TỪ NGỮ TRONG THÁNG 

Language proficiency là dụng cụ đo lường trình độ con em đang ở đâu trong việc  phát 

triển ngôn ngữ. 

Language development là thời gian cần thiết để học. Thời gian này thì khác biệt cho 

mỗi người. 

 

XIN GIỚI THIỆU CÔ THẦY MỚI 

Casey Trask từ New York và đã ở Michigan được 5 năm. 

Cô thích cà phê latte và những cuốn sách hay. Điều thích 

thú của cô là khi thấy các em cũng mê đọc sách như cô. Cô 

ta sẽ dạy ở trường Parkview và West Elementary. 

Jessica Trentham dạy Anh ngữ ở khu vực Grand Rapids 5 

năm qua và rất thích thú trong việc giúp các em tìm ra sự 

đam mê của riêng từng các em và kiến thức cần thiết. Cô 

thích cuốn sách “The Help” nhất. Cô sẽ làm việc ở trường 

Junior High và High School. 



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. 

Xitlaly Tellez-Hernandez là học sinh 

lớp 1 của cô Wesley ở Parkview 

Elementary. Xitlaly học rất giỏi trong 

mọi môn học và trình độ đọc thì cao 

hơn lớp 1. Cô bé xứng đáng là 1 học 

sinh gương mẫu cho các học sinh khác. 

Xitlaly luôn lắng nghe thầy cô và tập 

trung trong lớp học. Cô bé cũng luôn 

tuân theo luật lệ cuả trường và hiểu thế 

nào là “Be Nice”. Cô bé luôn sẳn sàng 

giúp đở các em khác khi cần. 

Wyoming Public Library 
3350 Michael Ave. SW 

616-784-2007 
http://www.kdl.org/locations/wyoming 

Lần thứ hai chúng tôi tổ chức gặp mặt các em tại thư 

viện vào sáng thứ 7 trong tháng 2 vừa qua. Chúng tôi 

đã cung cấp thức uống, bánh donut và đồ chơi cho các 

em nhỏ, và giúp làm thẻ thư viện. Vào mùa hè, thư 

viện mở cửa từ thứ 2 cho đến thứ 7. Quý vị có thể đưa 

con em đến đọc sách trong chương trình Summer 

Reading. 

 

West Elementary tham dự vào chương trình KSSN trình bày : Tin tức cho cộng đồng 

Nếu quý vị không biết những quyền họp pháp hay không biết hỏi ai về quyền lợi này....Xin đến 

tham dự buổi tham khảo vào Thứ 3 ngày 23 tháng 5 tại trường West Elementary ở tại thư viện. 

Vào cửa miẽn phí. Xin mời tất cả quý phụ huynh tham dự. 

  Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên hệ:  Erika VanDyke (KSSN Coordinator) call/text 616-648-6079  

     or Ruth Rolff (EL Teacher) at 616-530-7533 ext.4615 

International Dinner 
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Carlos Corzo là học sinh lớp 10 và được 

chọn lựa cho Alpha Wolf 11 WHS. 

Chương trình này tuyển chọn những học 

sinh lịch thiệp, đam mê và quảng đại với 

tất cả mọi người. Carlos luôn giúp đở các 

học sinh mới vào và luôn tình nguyện 

giúp các thầy cô khi cần. Carlos luôn chu toàn trong 

lớp và mong các bạn cũng làm như vậy. Cậu ta có 

khiếu lảnh đạo và  chứng tỏ bằng việc làm của mình. 

Carlos học ở Wyoming Wolf mới 1 năm rưỡi và chúng 

tôi rất hảnh diện vào sự cố gắng của cậu. 


