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Nhóm lảnh đạo EL 

District EL Coordinator  

Lisa DeMaagd 530-7533 

 
Gladiola Elementary 

Nicole Adams 530-7596  

 
Oriole Park Elementary  

Maricarmen Garcia Nunez 530-7558 

 
Parkview Elementary  

Daniel Malakowsky 530-7572 

 
West Elementary  

Ruth Rolff 530-7533 

 
Wyoming Intermediate 

Marissa Bliss 530-7540 

 
Wyoming Junior High 

Jessica Trentham 530-7590 

 
Wyoming High School 

Edith Trumbell 530-7580 

Bài viết 

 

Hãy cùng nhau! Thư viện 
TRUY CẬP 2019 cho kết 

quả kiểm tra ELL 

Siêu anh hùng EL 

Để biết thông tin của bạn 

Cẩm nang phụ huynh EL 

Bữa tối quốc tế 

Sự thật thú vị 
Chương trình Exito 

Hãy cùng nhau! 
Thư viện công cộng Wyoming 

Phòng cộng đồng 

Thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2019 

3:15 - 5:00 CH 

 

Tập hợp với các gia đình người học tiếng Anh ở Wyoming để tìm hiểu thêm về 

những gì mà Thư viện công cộng  mang đến cho mọi người ... và  MIỄN PHÍ! 

 

Nếu bạn chưa có thẻ thư viện và muốn lấy một thẻ, bạn sẽ cần cung cấp một số 

hình thức nhận dạng (sinh viên có thể mang theo thẻ ID trường học của họ) và 

cung cấp bằng chứng địa chỉ như hóa đơn tiện ích hoặc hợp đồng cho thuê. Quá 

trình đăng ký mất không quá 10 phút và bạn sẽ nhận được thẻ thư viện MIỄN PHÍ 

ngay lập tức. 

 

Ngay cả khi bạn đã có thẻ thư viện, vui lòng tham gia với chúng tôi để được thông 

công, một bữa ăn nhẹ và một hoạt động! 

TRUY CẬP 2019 CHO KẾT QUẢ KIỂM TRA ELL 

 
Gần đây, bạn đáng lẽ đã nhận được năm 2019 TRUY CẬP cho điểm ELL. Nếu bạn 

chưa, hoặc có và không hiểu điều gì, vui lòng liên hệ với nhân viên EL và / hoặc 

hiệu trưởng EL của con bạn. 

 

Từ bài kiểm tra mùa xuân vừa qua ACCESS for ELLs (WIDA), WPS đã co’ 61 học 

sinh thành công trong việc đáp ứng tất cả va ra khỏi chương trình. Tiêu chí  ra 

khỏi chương trình là khi học sinh đạt tổng điểm 4,5 hoặc cao hơn, ít nhất là 4.0 

trên mỗi lĩnh vực: đọc, viết, nghe và nói và có điểm thành thạo trong các bài kiểm 

tra ngôn ngữ. Bất kỳ học sinh EL nào đã thoát sẽ vẫn còn trong danh sách Cựu 

học viên tiếng Anh (FEL) để được theo dõi trong bốn năm học nữa. 



Thủ tục khiếu nại  
Nếu phụ huynh hoặc học sinh có khiếu nại về bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ EL, 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 

 
Con bạn có nói ngôn 

ngữ khác không? Tiếng 

Anh không phải là 

ngôn ngữ mẹ đẻ của 

bạn? Đừng sợ, các 

“siêu anh hung” EL 

đang ở đây và dạy 

tiếng Anh cho con bạn 

theo nhiều cách thú 

vị !! 

EXITO EDUCATIVO 
 
Trường trung học Wyoming  năm 

thứ ba cung cấp chương trình Exito 

Giáo dục cho các gia đình gốc Tây 

Ban Nha. Chương trình được phát 

triển thông qua Viện nghiên cứu 

Julian Samora hợp tác với Đại học 

bang Michigan và được thiết kế để 

giúp các gia đình gốc Tây Ban Nha 

hiểu hệ thống giáo dục của Mỹ. 

Chương trình bao gồm các chủ đề như yêu cầu tốt nghiệp trung học, đơn xin học đại học và 

hỗ trợ tài chính và giao tiếp gia đình và đặt mục tiêu xung quanh các cơ hội nghề nghiệp và đại 

học. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về chương trình này, xin vui lòng liên hệ với 

Lisa DeMaagd hoặc Jesus Hernandez tại trường trung học Wyoming Michigan. 

For Your 

Information 

(FYI) 
Kèm theo bản tin này, 

vui lòng tìm Sổ tay 

Phụ huynh EL của 

huyện. Nếu có bất kỳ 
câu hỏi nào khi đọc nó, 

xin vui lòng hỏi nhân 

viên EL và / hoặc hiệu 

trưởng EL của con 

bạn. 

 

SỰ THẬT THÚ VỊ 
 

97,443 

= Số người học 

tiếng Anh ở 

Michigan đã tham 

gia WIDA 2019 

- (from left to right) Ms. A (EL Para), Mrs. DeMaagd (EL Coordinator), Mrs. Rolff (EL 
Teacher), Mrs. Quick (EL Teacher) 

Các siêu anh hùng học tiếng Anh 

...Ngày ăn tối quốc tế hàng năm của chúng tôi được tổ 

chức tại trường trung học. Thức ăn miễn phí và xem 


