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Cô thầy phụ trách 

chương trình EL 

District EL Coordinator  

Lisa DeMaagd 530-7533 

 
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 

Đêm truyền thống 
Hc sinh gii 
Vn cây ăn qu 

Chương trình 

song ngữ 

Sự thật thú vị 
Kết quả bài thi 

ACCESS 2018 

Đêm văn hóa thế giới tại Trường  

tiểu học West 
Trường tiểu học West đã tổ chức đêm văn hóa 

đêm 27 tháng 9. Gia đình các em tham dự các 

trò chơi và xem nghệ thuật do cô thầy và các 

em học sinh trình bày, bao gồm các thức ăn từ 

nhiều quốc gia, nhảy múa kiểu salsa và đánh 

trống. Thật là 1 đêm vui cho gia đình! 

Các em học sinh vui chơi đánh trống với 

thầy Dunigan. 

Nhảy múa kiểu Salsa. Quần áo truyền thống. 
Vui chơi trò đập thú lấy kẹo. 

Học Sinh giỏi 
 

Miradi Makelele là 1 học sinh ở 

trường Wyoming Intermediate đã 

tham dự vào  chương trình do đại 

học Western Michigan tổ chức. Mỗi 

em phải trả lời câu hỏi:” Bạn hãy kể cho chúng tôi 

sự gì đã ảnh hưởng đến việc học của bạn mà 

không ai biết?” Miradi học với cô Meyer trong lớp 

kỹ thuật và cô giáo sẽ giúp em làm 1 cái movie 

nho nhỏ nói về câu chuyện của em. Miradi chia sẽ 

em đến từ Congo, nói 3 thứ ngôn ngữ và đã cố 

gắng thật nhiều trong các lớp học. 



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. 

Moelker Orchards  
Vườn cây ăn quả cho các gia đình mới 

định cư 

Quý vị có biết tiểu bang Michigan sản xuất 

khoảng 900 triệu pounds quả táo mỗi năm 

không? Trong vùng này, nhiều vườn cây cho 

quý vị đến vườn hái quả rồi tính tiền.  Trong 

tháng 10, nhiều gia đình đã đến vườn hái 

quả.  Chúng tôi mới đi đến vườn Moelker 

để hái tái và trái bí và sẳn dịp ghé thăm chỗ 

họ sản xuất mật ong,si-rô, cũng như bánh 

fudge. Thiết nghĩ đây là chỗ cho gia đình quý 

vị mừng mùa thu đã về. 

Thông tin cho bạn. 

(FYI) 
Chúng tôi có gởi chung 

với tờ thong tin này là 

cuốn sổ tay cho các phụ 

huynh có con em trong 

chương trình song ngữ. 

Nếu có thắc mắc, xin liên 

hệ với cô thầy con em 

hoặc hiệu trưởng trường 

con em đang học. 

Kết quả bài thi ACCESS năm 2018 của các em trong 

chương trình song ngữ. 
 
Vừa rồi, chắc quý vị đã nhận kết quả bài thi ACCESS của con em mình. 

Nếu quý vị chưa nhận hoặc không hiểu, xin liên hệ với cô thầy con em 

hay hiệu trưởng trường con em đang học. 

Mùa Xuân vừa rồi, WPS đã cho 78 con em đạt trình độ rời khỏi chương 

trình.  Các em rời khỏi chương trình khi đạt được điểm 4.5 hoặc cao 

hơn và ít nhất là 4.0 trong tất cả các môn đọc, viết, nói và nghe và đạt 

được điểm thông thạo trong nghệ thuật ngôn ngữ. Các em ra khỏi 

chương trình song vẫn được theo dõi trong vòng 4 năm sau đó. 

Sự Thật thú vị 
 

Các em EL đang 

hc Wyoming 

sinh ra t 35 quc 

gia khác nhau 

trên th gii. 


