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Nội Dung 

Đêm phụ huynh 

của các em 

Kindergarten 

Bữa ăn tối nhiều 

quốc gia 

Lá thư từ văn 

phòng giám tỉnh 

của khu vực. 

Lá thư từ văn phòng giám tỉnh của khu vực. 

 

Phụ huynh/người bảo hộ các em trong chương trình song ngữ 

thân mến, 

Bắt đẩu vảo ngày 5 tháng 2, tất cả các học sinh từ lớp vỡ lòng 

(Kindergarten) đến lớp 12 trong chương trình EL đều phải lấy 

bài thi ACCESS 2.0 (Assessing Comprehension and 

Communication in English State-to-State) theo yêu cầu của 

tiểu bang để đo lường trình độ Anh Ngữ. Các em Kindergarten 

sẽ lấy bài thi từng em một với cô thầy con em.  Các em từ lớp 1 

đến lớp 3 sẽ làm bài đọc, nghe và nói trên online, nhưng phần 

viết phải làm trên giấy. Từ lớp 4 đến lớp 12, các em làm bài thi 

trên online.  Các em phải cần cố gắng nhiều trên những bài thi 

này vì nó đòi hỏi các em vừa nghe, đọc, nói và viết. 

Chúng tôi biết là phụ huynh cũng mong muốn cho con em mình 

làm tốt trong những bài thi ở trường  và cũng như bài thi 

ACCESS 2.0 này. Sự hoàn thành của các em  trong đợt thi này 

cũng rất quan trọng. Chúng tôi sẽ gởi kết quả cho quý vị vào 

đầu mùa thu tớì. Kết quả của các em cũng được chúng tôi 

nghiên cứu kỹ lưỡng để so sánh với chương trình dạy học của 

cô thầy. Chúng tôi sẽ phân tách kết quả từng em để tìm 

phương cách giúp các em phát triển tốt hơn. 

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

xin liên lạc với cô/thầy  hay hiệu trưởng trường con em đang 

học. 

Thân ái, 

 

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: 
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. 

   Bữa ăn tối nhiều quốc gia 

       

“Potluck Style”  mỗi gia đình mang 

theo 1 món ăn được tổ chức vào chiều 

thứ 6 ngày 12 tháng giêng tại phòng 

ăn ở trường Wyoming High School. 

Xin cám ơn quý vị đã đến để chia sẽ 

những món ăn của dân tộc mình. Sau 

khi ăn tối, các phụ huynh và con em 

xem trận đấu bóng rỗ rất vui và hào 

hứng. 

 Đêm phụ huynh của các em 

Kindergarten 

Các em lớp vỡ lòng của 2 trường 

Oriole Park và West đã tổ chức 

chung bữa họp mặt tại Oriole. Các 

em nghe truyện về cách làm người 

Tuyết, tham dự các trò chơi vui vẻ 

và thưởng thức bắp rang với thức 

uống chô-cô-la. Xin cảm ơn gia đình 

các em đã đến tham dự. 


