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Giữ a ngà y 13 tháng 2 và ngà y 9 tháng 3, con em quý vi ̣
sẽ là m bà i kiểm tra về Thà nh thạo Ngôn ngữ Tiếng Anh
cho Thế kỷ 21 cũ ng đượ c biết như là ELPA21®.

ELPA21:
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ELPA21:

ELPA21 là mộ t đánh giá trự c tuyến đượ c thiết kế để
đo lườ ng hiệu quả của ngườ i họ c tiếng Anh để xem
mứ c độ tiến triển qua việc giáo dụ c từ lớ p mẫu giáo–
lớ p 12 và tiến đến đại họ c và sẵn sà ng cho nghề
nghiệp. Các mụ c của ELPA21 đượ c thiết kế để thu
thập bằng chứ ng là các họ c sinh đang tiến triển hướ ng
tớ i hoặc đáp ứ ng đượ c Tiêu chuẩn Thà nh thạo Ngôn
́ mạnh
ngữ Tiếng Anh (ELP). Các tiêu chuẩn nà y, nhân
và khuếch đại sự quan trọng của ngôn ngữ , kiến thứ c
về ngôn ngữ , và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong tất cả
các nộ i dung của môn họ c.

• Đo lườ ng sự phát triển ngôn
ngữ trong nhữ ng kỹ năng
nghe, nói, đọ c, và viết và xác
đi ̣nh điểm mạnh và yếu
trong nhữ ng li ̃nh vự c nà y.
• Đo lườ ng sự tăng trưở ng từ
năm nà y sang năm khác
trên thang điểm chung.
• Thự c hiện đo lườ ng so sánh
vớ i các họ c sinh khác trên
toà n quận và toà n quốc.
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Thông tin thu đượ c từ ELPA21 giúp giáo viên xác đi ̣nh
điểm mạnh mẽ của họ c sinh và xác đi ̣nh các li ̃nh vự c có thể cần nhấn mạnh them. Các dữ
liệu đánh giá cho phép lên tiếng quyết đi ̣nh và cung cấp mộ t trọ ng điểm cho các giáo viên
để xem xét và cải thiện việc giảng dạy của họ .
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Tất cả ELL ở bang Iowa bắt buộc phải thi ELPA21 hằng năm bao gồm họ c sinh có cha mẹ/
ngườ i giám hộ khướ c từ di ̣ch vụ ELL. Kết quả của việc đánh giá sẽ giúp chuẩn bi ̣ cho con
em của quý vi ̣ cho bướ c kế tiếp trên con đườ ng họ c vấn của chúng. Nếu quý vi ̣ có bất kỳ
câu hỏi nà o về ELPA21, xin vui lò ng liên hệ giáo viên ELL ở trườ ng của con em quý vi ̣.
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