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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 

Jessica Trentham 530-7590 

High School 

Edith Trumbell 530-7580 

District EL Coordinator  

Lisa DeMaagd 530-7533 

May 2019 

Nội  dung 

Con dấu song ngữ 

Bài thi ACCESS cho 

El 2019 

Bạn có biết? 

Văn phòng giúp 

người tị nạn giáo 

phận Grand Rapids 

 

Con dấu song ngữ 

Học sinh trung học tốt nghi ệp có khả năng đọc, viết, nghe và nói bằng 

tiếng Anh và một ngôn ngữ khác đủ điều kiện cho đ óng con d ấu song ngữ. 

Học sinh cần chứng minh trình độ trung cấp cao trong cả hai ngôn ngữ. 

Một khi họ đã làm điều đó, tiểu bang Michigan trao cho những học sinh 

này một chứng chỉ, một con dấu cho bằng tốt nghiệp của họ, và một ghi chú 

trên bảng điểm của họ xác nhận rằng họ là song ngữ. Chúng tôi  tổ chức 

cho học sinh  của chúng tôi có thể đạt được điều này, và biết rằng đây sẽ là 

Bài kiểm tra cho các em ELL năm 2019 

Mới vừa đây con em làm bài kiểm tra ACCESS đo lường trình độ 

Anh Ngữ. Bài kiểm tra được làm vào mỗi mùa Xuân để dò xét trình 

độ của các em. Vào mùa thu, quý vị sẽ nhận được phiếu điểm của con 

em. Chúng tôi khuyến khích quý vị nhìn vào bảng điểm để biết con 

em mình đang tiến bộ tới đâu. Nếu có gì thắc mắc, xin lien hệ với 

hiệu trưởng hay cô/thầy con em đang học. 

 Bạn có biết ? 

Khu vực Wyoming có đến 941 em học sinh học Anh ngữ và chiếm 22% tổng 

số học sinh từ lớp vỡ lòng đến lớp 12.Trong số này 90% nói tiếng Tây Ban 

Nha, 10% còn lại nói các ngôn ngữ khác như : Arabic, Bosnian, Burmese, 

Chinese, Dinka, Swahili, French, Italian, Karen, Kinyarwanda, Lingala, 

Mandingo, Nepali, Philipino, Tagalog, Tigrinya, và tiếng Việt. 

 

Dân số người ngoại quốc trên nước Hoa Kỳ và Michigan có nhiều khác biệt. 

Vào trang mạng dưới đây quý vị sẽ tìm thấy nhiều thú vị và ngạc nhiên về 

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

Đây là trang mạng mới nhất để xem chương trình EL trên toàn 

nước 

https://www.ncela.ed.gov/fast-facts 

Và đây là trang mạng về EL trong tiểu bang Michigan 

https://www.mischooldata.org/ 



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. 

  
Văn phòng tị nạn giáo phận Grand Rapids 

Văn phòng tị nạn sẽ dời địa điểm mới vào thứ tư ngày 

1 tháng 5. Địa chỉ mới là 123 Wealthy St. SE, Grand 

Rapids, MI49503. Chỗ đậu xe ngay trước văn phòng 

hay đậu ngay góc nhà thờ chánh tòa ở góc đường 

Wealthy và Division. 

https://grdiocese.org/ 

http://wyomingps.org/english-learner/  

 

 

Janet Barrera Chavez đã nhận 

được giải thưởng Công dân Giáo 

dục cho nỗ lực tại trường trung 

cấp ở Wyoming từ ban giám hiệu 

của toàn khu vực. Janet đến 

Michigan từ Mexico vào tháng 3 

năm 2018. Sự cố gắng của Janet 

đã đưa cô bé lên đỉnh học sinh giỏi 

cho mỗi kỳ học và cô bé còn muốn 

cố gắng nhiều hơn nữa. Không chỉ 

trong lớp học, cô bé còn tham dự 

vào 4 nhóm sinh hoạt trước và 

sau mỗi ngày học. Cô bé chơi vĩ 

cầm trong nhóm hòa nhạc, chơi 

clarinet trong ban nhạc và đến 

trường sớm mỗi ngày để tập dợt. 

Và hơn thế nữa, cô bé tình 

nguyện mỗi tuần 1 lần ở lại sau 

giờ học để tham gia vào nhóm làm 

bài tập. Janet có nhiều tham vọng 

và rất khiêm nhường cũng như 

tìm cách làm cho mình và bạn bè 

tốt hơn. Cô bé là 1 học sinh thật 

đặc biệt. Mỗi ngày Janet cố gắng 

học Anh ngữ và tự mình làm bài 

trong lớp rồi tham gia sinh hoạt 

của trường. Thật là tuyệt vời! 

http://wyomingps.org/english-learner/

