
ELPA21 Thông tin cho Phụ huynh 

Kińh gởi phụ huynh/Giám hộ: 

Giữa ngày 13 tháng 2 và ngày 9 tháng 3, con em quy ́vi ̣ 

sẽ làm bài kiểm tra về Thành thạo Ngôn ngữ Tiếng Anh 

cho Thế ky ̉21 cũng được biết như là ELPA21®.  

ELPA21 là một đánh giá trực tuyến được thiết kế để 

đo lường hiệu qua ̉của người học tiếng Anh để xem 

mức độ tiến triển qua việc giáo dục từ lớp mẫu giáo– 

lớp 12 và tiến đến đại học và sẵn sàng cho nghề 

nghiệp.  Các mục của ELPA21 được thiết kế để thu 

thập bằng chứng là các học sinh đang tiến triển hướng 

tới hoặc đáp ứng được Tiêu chuẩn Thành thạo Ngôn 

ngữ Tiếng Anh (ELP). Các tiêu chuẩn này, nhâń mạnh 

và khuếch đại sự quan trọng của ngôn ngữ, kiến thức 

về ngôn ngữ, và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong tất cả 

các nội dung của môn học.  

Thông tin thu được từ ELPA21  giúp giáo viên xác điṇh 

điểm mạnh mẽ của học sinh và xác điṇh các liñh vực có thể cần nhấn mạnh them. Các dữ 

liệu đánh giá cho phép lên tiếng quyết điṇh và cung cấp một trọng điểm cho các giáo viên 

để xem xét và cải thiện việc giảng dạy của họ.  

Tất cả ELL ở bang Iowa bắt buộc phải thi  ELPA21 hằng năm bao gồm học sinh có cha mẹ/

người giám hộ khước từ dic̣h vụ ELL. Kết quả của việc đánh gia ́sẽ giúp chuẩn bi ̣cho con 

em của quy ́vi ̣cho bước kế tiếp trên con đường học vấn của chúng. Nếu quy ́vi ̣có bất kỳ 

câu hỏi nào về ELPA21, xin vui lòng liên hệ giáo viên ELL ở trường của con em quy ́vi.̣  

Think. Learn. Grow. 

Lợi ićh của sự Đánh giá 

ELPA21: 

• Đo lường sự phát triển ngôn 

ngữ trong những ky ̃năng 

nghe, nói, đọc, và viết và xác 

điṇh điểm mạnh và yếu 

trong những liñh vực này.  

• Đo lường sự tăng trưởng từ 

năm này sang năm khác 

trên thang điểm chung.  

• Thực hiện đo lường so sánh 

với các học sinh khác trên 

toàn quận và toàn quốc. 
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