
Danh sách theo dõi Điều chỉnh cho Người học Anh ngữ (EL) 

LƯU Ý: Danh sách theo dõi này phải được gửi cho nhân viên LDOE như một phần của việc 
kiểm tra điều chỉnh. 

Sửa đổi ngày 9/9/2022 

Hệ thống Trường: Trường: 

Thông tin Học sinh 
Họ: Tên: Mã LASID 10 Chữ số: Ngày sinh: Khối lớp: 
Ngày: Chuyên viên EL: Ngôn ngữ mẹ đẻ: 

Kỳ đánh giá Nội dung Toàn tiểu bang và (các) Môn học được Áp dụng (CHỌN TẤT CẢ MỤC PHÙ HỢP) 

LEAP 2025 (K 3-8): □ ELA  □ Toán  □ Xã hội học  □ Khoa học LEAP Connect: □ ELA  □ Toán  □ Khoa học

LEAP 2025 (HS): □ Anh ngữ I  □ Anh ngữ II  □ Đại số I  □ Hình học  □ Sinh học  □ Lịch sử Hoa Kỳ

Chương trình Điều chỉnh Bổ sung 

□ Không áp dụng □ IEP: Ngày Xét duyệt □ IAP: Ngày Xét duyệt □ PNP

Tính năng về Khả năng tiếp cận Có sẵn cho Tất cả Học sinh 

□ Kiểm tra Cá nhân □ Kiểm tra theo Nhóm nhỏ □ Môn Toán Đọc Thành tiếng □ Tự Đọc Thành tiếng

Điều chỉnh & Sửa đổi Bài kiểm tra  
Toàn Tiểu bang 

□ Bài đánh giá LEAP 2025 đối với môn
Toán bằng tiếng Tây Ban Nha 

□ Thời gian dài hơn 

□ Hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

□ Cung cấp Từ điển Chuyển tự bằng tiếng 
Anh/Tiếng mẹ đẻ (không có định nghĩa)

□ Các bài kiểm tra sẽ được đọc thành tiếng 
đối với môn Toán, Khoa học và Xã hội học 
(Các bài kiểm tra đọc thành tiếng không phải 
là tiêu chí điều chỉnh được phép sử dụng cho 
bất kỳ bài đánh giá nghệ thuật Anh ngữ nào 
trừ khi được nêu trong IEP hoặc IAP của học 
sinh.)

□ Không có

Điều chỉnh và Sửa đổi trong Lớp học 

□ Từ điển song ngữ/thiết bị dịch điện tử 
được phép sử dụng mọi lúc 

□ Sách giáo khoa/tiểu thuyết dạng âm 
thanh 

□ Chấp nhận các sáng tác và bài tập dạng 
viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

□ Cung cấp Từ điển Chuyển tự bằng tiếng 
Anh/Tiếng mẹ đẻ (không có định nghĩa)

□ Học tập hợp tác/hỗ trợ bạn học □ Bài tập được Rút ngắn/Giảm bớt

□ Thời gian làm bài kiểm tra và bài tập dài 
hơn 

□ Lặp lại các hướng dẫn 

□ Tăng thêm các hoạt động thực hành □ Bài tập được rút ngắn, sửa đổi, giảm 
bớt hoặc được ghi âm 

□ Bài kiểm tra được sửa đổi/rút ngắn □ Hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

□ Hỗ trợ bạn học trong việc ghi chú □ Đôi khi cho phép sử dụng tài liệu 
đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ 

□ Các ghi chú/hướng dẫn học tập được sao 
chép 

□ Bài đánh giá môn toán bằng tiếng Tây 
Ban Nha 

□ Bài tập chính tả được giảm bớt □ Các bài kiểm tra sẽ được đọc thành tiếng 
đối với môn Toán, Khoa học và Xã hội học 

Hướng dẫn 
Khi lựa chọn tiêu chí điều chỉnh cho EL, điều quan trọng là phải xem xét mức độ thành thạo Anh ngữ, trình độ đọc viết và điểm 
mạnh và điểm yếu chung về ngôn ngữ của các em. Các điều chỉnh phải được lựa chọn có mục đích và theo nhu cầu cá nhân của 
học sinh. 

1. Ủy ban sẽ hoàn thành danh sách theo dõi này. (Vui lòng tham khảo Sổ tay Tiêu chí điều chỉnh và Khả năng tiếp cận LEAP 2025
để được hướng dẫn.)

2. Các điều chỉnh đối với bài kiểm tra chỉ được phép sử dụng trong các kỳ đánh giá toàn tiểu bang nếu được sử dụng thường xuyên
trong lớp học.

3. Các điều chỉnh nên được mã hóa trong trường nhập thông tin Điều chỉnh Kiểm tra cho Học sinh Anh ngữcho kỳ đánh giá toàn
tiểu bang.

4. Các điều chỉnh sẽ được thông báo đến tất cả giáo viên để thực hiện trong lớp học.
5. Nộp mẫu đã điền đầy đủ thông tin cho Điều phối viên Kiểm tra của Trường và Học khu.

LƯU Ý: Các điều chỉnh cho EL sẽ không áp dụng cho ELPS, ELPT hoặc ELPT Connect. 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/leap-accessibility-and-accommodations-manual.pdf?sfvrsn=12


Danh sách theo dõi Điều chỉnh cho Người học Anh ngữ (EL) 

LƯU Ý: Danh sách theo dõi này phải được gửi cho nhân viên LDOE như một phần của việc 
kiểm tra điều chỉnh. 

Sửa đổi ngày 9/9/2022 

Điều chỉnh Đặc biệt 

Nếu học sinh yêu cầu một điều chỉnh chưa được liệt kê như một phương án bên trên mà không thay đổi cấu trúc đang được đo 
lường qua bài kiểm tra, đồng thời học sinh đó hiện đang nhận được chương trình IEP hoặc IAP, nhà trường có thể yêu cầu được 
phê duyệt sử dụng các điều chỉnh trong kỳ kiểm tra toàn tiểu bang bằng cách nộp Mẫu đơn Yêu cầu Điều chỉnh Đặc biệt. 

□ Học sinh có được một điều chỉnh đặc biệt được ghi nhận chỉ sử dụng trong phạm vi lớp học.

□ Điều chỉnh đặc biệt được LDOE chấp thuận trong kỳ kiểm tra cấp tiểu bang và được sử dụng thường xuyên trong lớp học.

□ Yêu cầu Điều chỉnh Đặc biệt được đính kèm.

Hệ thống Trường: 

Thông tin Học sinh 
Họ: Tên: Mã LASID 10 Chữ số: Ngày sinh: Khối lớp: 
Trường: Chuyên viên EL: Ngôn ngữ mẹ đẻ: 

Chữ ký của Người tham gia 
Chữ ký của Chuyên viên EL: Ngày: 

Chữ ký của Hiệu trưởng/Người được chỉ định: Ngày: 

Chữ ký của Giáo viên/Điều phối viên Giáo dục Đặc biệt (nếu có): Ngày: 

504 Chữ ký của Điều phối viên (nếu có): Ngày: 

Chữ ký của Giáo viên: Ngày: 

Chữ ký của Giáo viên: Ngày: 

Chữ ký của Giáo viên: Ngày: 

Chữ ký của Giáo viên: Ngày: 

Chữ ký của Cha mẹ/Người giám hộ (không bắt buộc): Ngày: 

Học sinh (nếu có): Ngày: 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/unique-accommodation-request-form.pdf?sfvrsn=ad566418_2
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