
HƯỚNG DẪN CHO CHA MẸ HIỂU RÕ 
Bài Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh Ban 

Đầu của California (ELPAC)

Chúng tôi biết rằng con quý vị có nhiều điểm mạnh trong quá trình học tập ở trường, nhưng có thể trẻ cũng cần hỗ trợ 
thêm trong lớp học.

Học sinh nào sẽ làm bài kiểm tra này? 
Khi đăng ký cho con mình đi học, quý vị đã kê khai một ngôn ngữ chính 
không phải là tiếng Anh. Con quý vị sẽ làm bài kiểm tra ELPAC Ban Đầu để 
xác định xem trẻ có cần hỗ trợ thêm trong lớp học khi học tiếng Anh hay 
không.

Tại sao học sinh phải làm bài kiểm tra này?
ELPAC Ban Đầu sẽ giúp xác định xem con quý vị có cần trợ giúp học tiếng Anh hay không. Học sinh được kiểm tra các 
kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, những kỹ năng này sẽ cung cấp thông tin cho giáo viên của con quý vị về những lĩnh vực 
mà con cần được hỗ trợ thêm.

Khi nào học sinh làm bài kiểm tra này?
Học sinh sẽ được kiểm tra ELPAC Ban Đầu trong vòng 30 ngày kể từ khi ghi danh lần đầu tiên tại một trường học ở 
California.  Quý vị sẽ nhận được thông tin bổ sung từ trường của con em mình về thời gian làm bài kiểm tra.

Học sinh làm bài kiểm tra này như thế nào?
Đây là một bài kiểm tra không có thời hạn được thực hiện trên máy tính, nhưng có trợ giúp cho những học sinh không 
thể tự sử dụng máy tính. Bài kiểm tra được tổ chức cho học sinh từ lớp 3–12 theo các nhóm nhỏ ngoại trừ phần nói, 
được thực hiện trực tiếp một với một. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 được kiểm tra trực tiếp một với một cho toàn bộ 
bài kiểm tra, mặc dù học sinh lớp 2 có thể thi viết theo nhóm nhỏ.

Có những nguồn trợ giúp nào cho học sinh?
Con quý vị sẽ có quyền tiếp cận các nguồn trợ giúp mà trẻ cần khi làm bài kiểm tra, chẳng hạn như công cụ đánh dấu, 
giấy ghi chú hoặc giấy nháp. Các nguồn trợ giúp này đều giúp học sinh tiếp cận bài kiểm tra và hoàn toàn không ảnh 
hưởng đến điểm số của học sinh. Quý vị có thể nói chuyện với giáo viên của con mình về các nguồn hỗ trợ có sẵn khác 
có thể giúp ích cho con và về các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết của con quý vị để hỗ trợ việc học của trẻ.

Tôi có thể giúp con mình bằng cách nào?
■ Lưu ý với con rằng quý vị và giáo viên của trẻ mong muốn trẻ nỗ lực hết sức mình và đều luôn sẵn sàng trợ giúp

trẻ trên mỗi bước của hành trình này.

■ Truy cập trang web Starting Smarter tại https://elpac.startingsmarter.org để hiểu rõ hơn về
Báo Cáo Điểm Số Học Sinh, xem lại các câu hỏi thực hành, và tiếp cận các nguồn hỗ trợ
cho quá trình học tập của con em quý vị.

Để biết thêm thông tin về điểm số của con quý vị, hãy liên hệ với giáo viên của trẻ 
và/hoặc văn phòng nhà trường.
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