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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 nổi bật 
 

Thư của 

Giám thị 
Quốc tế 

Bữa tối 

Con dấu của song 

ngữ 

Con mèo trong cái 

mũ 

Thư của Giám thị 
 

Kính gửi người học tiếng Anh ( EL ) / Phụ huynh hoặc người giám hộ: 

 

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 2, học sinh từ lớp K đến lớp 12 được coi là Người học tiếng Anh 

được Tiểu bang Michigan yêu cầu đánh giá trình độ tiếng Anh. Bài kiểm tra này được gọi là 

ACCESS 2.0. Bài kiểm tra tổng kết này đánh giá rất nhiều cấp độ khả năng như nói, nghe, 

đọc và viết, và giống như bất kỳ bài kiểm tra nào khác sẽ là thử thách. 

Học sinh mẫu giáo sẽ làm bài kiểm tra một-một với giáo viên. 

Lớp một đến lớp ba sẽ đưa các phần Nghe, Đọc và Nói trực tuyến, nhưng họ sẽ viết tay 

phần Viết. 

Học sinh lớp bốn đến lớp 12 sẽ thực hiện toàn bộ đánh giá trực tuyến. 

Nhân viên của chúng tôi nhận ra rằng phụ huynh mong muốn ( các )  con của họ làm tốt 

tất cả các bài kiểm tra ở trường và ACCESS 2.0 cũng không ngoại lệ. Một sinh viên lớp học 

về đánh giá này là rất quan trọng. Kết quả của bài kiểm tra này, sẽ được gửi đến bạn vào 

mùa thu, sẽ đóng vai trò là một trong những công cụ được sử dụng để đo lường việc học 

tiếng Anh của con bạn và cũng giúp chúng tôi xác định các trường Công lập Wyoming giải 

quyết nhu cầu của con bạn như thế nào. Nhân viên của chúng tôi sẽ xem xét chặt chẽ kết 

quả ACCESS 2.0 của từng học sinh để đo lường hiệu quả của chương trình trường học của 

chúng tôi và giúp xác định các chiến lược giảng dạy trong tương lai. 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết lịch trình kiểm tra con ACCESS 2.0 của con bạn, 

vui lòng liên hệ với hiệu trưởng tòa nhà con của bạn hoặc giáo viên / nhân viên EL. 

Trân trọng, 

 

 

Craig Hoekstra 

Superintendent 



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 

Để biết thông tin của 

bạn (FYI) 

 

Bạn có phải học sinh lớp 

12? 

Nếu vậy, hãy cảnh giác 
Con dấu của thông tin 

song ngữ 

Con dấu song ngữ là một 

giải thưởng được cấp bởi 

một trường học, quận, tổ 

chức hoặc tiểu bang ở 

Hoa Kỳ, "Để công nhận 

những học sinh đã học và 

đạt được trình độ thông 

thạo hai hoặc nhiều ngôn 

ngữ khi tốt nghiệp trung 

học". 

     Mời  bạn đến một bữa tối quốc tế! 

 

CÁI GÌ: Bữa tối quốc tế sẽ là kiểu potluck. Mỗi gia đình 

cần mang theo một món ăn chính, món khai vị, salad và / 

hoặc món tráng miệng để chia sẻ. Trường sẽ cung cấp 

khăn ăn, cốc và muỗng, dĩa . 
TẠI SAO: Tham gia với các gia đình khác và nhận thông 

tin về chương trình học tiếng Anh (EL) mà con bạn tham 

gia. 

WHO: Phụ huynh và học sinh trong chương trình EL EL 

KHI: Thứ Sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020 lúc 5:30 chiều 

Ở ĐÂU: phòng ăn ở trường trung học Wyoming. 

 

Mỗi người tham dự bữa tối sẽ được miễn phí tham gia 

các trò chơi bóng rổ đang được tổ chức tại Trường 

Trung học ngay sau đó. 

 

Hãy đến và đại diện cho Wyoming Wolves! 

Hoan hô 

Chúng tôi xin cảm ơn và 

ghi nhận Câu lạc bộ 

South Kent đã quyên 

góp tiền để chúng tôi có 

thể tặng cho mỗi sinh 

viên K-1 một cuốn sách 

hoàn toàn mới - Cat in 

the Hat 


