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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 

Jess Trentham 530-7590 

High School 

Edith Trumbell 530-7580 

District EL Coordinator  

Lisa DeMaagd 530-7533 

May 2018 

Nội Dung 

TESOL 

Viện Bào Tàng 

Đêm Phụ huynh các 

em vỡ lòng 

Khám phá cộng 

đồng 

Bài thi ACESS 2018 

cho các em 

 Viện Bảo Tàng của các em 

Vào ngày 7 tháng 2, các em học sinh trong 

lớp cô Accorsi, cô Terpstra và cô McKenney 

đã đứng ra tổ chức một sự kiện tại  trường 

Oriole Park. Đây là dịp ghi nhớ sau thời 

gian dài đọc những câu chuyện thật và thực 

tập. Các em đã thông thạo về các đề tài các 

em chọn và trình bày cho các em học sinh 

khác trong trường, 

cũng như cô thầy, 

trợ lý giám đốc của khu 

vực và phụ huynh học 

sinh.  Ông trợ lý giám 

đốc- Mr.Hoekstra- đã 

cắt băng mở cửa sự kiện 

này. 

Hội Nghị về TESOL 

Vào tháng 3, Cô DeMaagd, người 

phụ trách chương trình song ngữ, 

và cô Trumbell, cô giáo dạy Anh ngữ 

ở trường trung học, đã có mặt tại 

Chicago Illinois. TESOL là cuộc họp 

mặt của nhiều quốc gia về cách thức 

dạy Anh ngữ cho các học sinh ngoai 

quốc. Cô DeMaagd và cô Trumbell 

trình bày cho các cô thầy khác về 

cách thức dạy tiếng Anh cho các em 

trung học. Đây là 1 cơ hội rất hảnh 

diện khi được trình bày cho các cô 

thầy của nhiều quốc gia về cách thức 

dạy Anh ngữ của khu vực Wyoming, 

Michigan. 



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. 

 

     Khám Phá Cộng Đồng 

Vào mỗi mùa Xuân, chúng tôi có dịp giao lưu với các gia đình mới đến định cư tại đây và 

chi cho họ làm quen với cộng đồng. Năm nay, chúng tôi đi tham quan ở bảo tàng viện và 

khu vườn Meijer Gardens. 

   Đêm Phụ huynh của các em vỡ lòng 

Năm nay chúng tôi đã tổ chức 4 sự kiện cho các em vỡ lòng. Lần này chúng tôi 

trình bày cho các em làm cách nào con sâu bướm trở thành con bướm. 

Bài Thi ACCESS 2018 

 
Mới vừa rồi, con em quý vị làm bài thi ACCESS cho tất cả các em đang học Anh ngữ. Bài thi này được 

làm vào mỗi mùa Xuân để chúng tôi đo lường về sự phát triển Anh ngữ cuả con em. Chúng tôi sẽ gởi đến 

quý vị kết quả của bài thi này. Chúng tôi mong quý vị theo dõi trình độ của con em quý vi căn cứ vào kết 

quả của bài thi này. Nếu có thắc mắc, xin liên hệ cô thầy của con em hoặc hiệu trưởng trường con em 

đang học. 


