HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ ELPT
Khi các trường và học sinh bắt đầu chuẩn bị cuối cùng cho Bài kiểm tra Độ Thành thạo Tiếng Anh (ELPT), Sở Giáo dục
Louisiana (LDOE) đã xây dựng tờ thông tin này để cung cấp cho phụ huynh thông tin chung về bài kiểm tra và những gì
quý vị và con quý vị có thể mong đợi khi làm bài kiểm tra.

HIỂU VỀ BÀI KIỂM TRA
BÀI KIỂM TRA ĐỘ THÀNH THẠO TIẾNG ANH: ELPT
Học sinh đã được xác định là Người học tiếng Anh (EL) và đã ghi danh vào các cấp lớp K-12 sẽ làm bài kiểm tra ELPT.
Bài đánh giá trực tuyến này không quy định thời gian và đo lường độ thành thạo tiếng Anh của học sinh trong bốn lĩnh
vực ngôn ngữ:
Đọc

Viết

Nói

Nghe

ELPT đánh giá độ thành thạo tiếng Anh của học sinh đáp ứng các tiêu chí tham gia đối với EL khi các em tiến bộ từ
năm này sang năm khác. ELPT dựa trên các công nghệ mới nổi và các phương pháp sáng tạo để đo lường sự tiến bộ,
khuyến khích tái phân loại liên quan đến thành tích phù hợp với cấp lớp và xác định hệ thống trường nào đang đáp ứng
các mục tiêu trách nhiệm giải trình cho EL.
Kết quả từ ELPT sẽ được sử dụng để xác định mức độ thành thạo tiếng Anh của học sinh và để quyết định dịch vụ ngôn
ngữ và hỗ trợ nào mà học sinh sẽ cần để tham gia đầy đủ vào các lớp học nội dung cốt lõi.
EL làm bài đánh giá này cho đến khi các em đạt được xếp hạng "Thành thạo". Học sinh “Thành thạo” là khi đạt được một
mức độ kỹ năng tiếng Anh cần thiết để tự mình trình bày, diễn giải, cộng tác và thành công trong các nhiệm vụ học tập
liên quan đến nội dung theo cấp lớp bằng tiếng Anh.
Ngay cả những học sinh đã từ chối tham gia vào một chương trình EL cũng phải làm ELPT. Học sinh có khuyết
tật đáng kể nhất có thể đủ điều kiện để làm bài ELPT Connect. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn cho phụ huynh về
ELPT Connect để biết thêm thông tin.

CẤU TRÚC ELPT VÀ MỨC THÀNH TÍCH
ELPT là bài kiểm tra trên máy tính, được thiết kế để thu hút và có tính tương tác với các câu hỏi sáng tạo phản ánh các
tình huống trong lớp học và trong thế giới thực ở cả bốn lĩnh vực ngôn ngữ. Giáo viên không chấm điểm cho bất kỳ buổi
học nào vì nền tảng trực tuyến thu thập tất cả câu trả lời (thậm chí là bài nói) để cho điểm ngoài trang web.
ELPT đo lường và báo cáo về độ thành thạo tiếng Anh tổng thể của học sinh cũng như thành tích trong các lĩnh vực
ngôn ngữ là đọc, viết, nói và nghe. Các lĩnh vực ngôn ngữ tương ứng với điểm số trong các danh mục báo cáo, sau đó
các điểm số này được tổng hợp để xác định độ thành thạo tổng thể. ELPT có năm Mức Thành tích và ba Cách Xác định
độ Thành thạo. Độ thành thạo đòi hỏi phải đáp ứng một tổ hợp các kỳ vọng trên cả bốn lĩnh vực.
Mức Thành tích

Định nghĩa

Mức 1

Khởi đầu: thể hiện một vài kỹ năng tiếng Anh theo cấp lớp và sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chương trình EL

Mức 2

Đầu Trung cấp: cho thấy bằng chứng về việc phát triển kỹ năng tiếng Anh theo cấp lớp và sẽ được hưởng lợi từ
sự hỗ trợ của chương trình EL

Mức 3

Trung cấp: áp dụng một số kỹ năng tiếng Anh theo cấp lớp và sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chương trình EL

Mức 4

Đầu Cao cấp: thể hiện các kỹ năng tiếng Anh cần thiết để tham gia vào hoạt động hướng dẫn nội dung học tập
theo cấp lớp ở trình độ tương đương với học sinh không phải EL

Mức 5

Cao cấp: thể hiện các kỹ năng tiếng Anh vượt trội theo sự đo lường của ELPT

Học sinh sẽ nhận được điểm số về Mức Thành tích cho từng lĩnh vực cũng như Mức Thành thạo tổng thể.
Xác định Mức Thành thạo

Định nghĩa

Bắt đầu có tiến bộ

Học sinh Bắt đầu có tiến bộ là khi chưa đạt được mức độ kỹ năng tiếng Anh cần thiết để trình bày, diễn giải
và cộng tác trong các nhiệm vụ học tập liên quan đến nội dung, theo cấp lớp bằng tiếng Anh. Học sinh đạt
điểm số Bắt đầu có tiến bộ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ chương trình đang diễn ra.

Đang tiến bộ

Học sinh Đang tiến bộ là khi được hỗ trợ, các em tiệm cận với mức độ kỹ năng tiếng Anh cần thiết để trình
bày, diễn giải và cộng tác với các nhiệm vụ học tập liên quan đến nội dung, theo cấp lớp bằng tiếng Anh.
Học sinh đạt điểm Đang tiến bộ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ chương trình đang diễn ra.

Thành thạo

Học sinh Thành thạo là khi đạt được mức độ kỹ năng tiếng Anh cần thiết để tự mình trình bày, diễn giải,
cộng tác và thành công trong các nhiệm vụ học tập liên quan đến nội dung, theo cấp lớp bằng tiếng Anh.
Học sinh đạt điểm Thành thạo đủ điều kiện để được tái phân loại.

Mức Thành thạo được xác định bởi mức độ thành tích của học sinh trong từng lĩnh vực. Thông tin bổ sung sẽ được đưa
vào cùng với điểm số của học sinh.

LỊCH KIỂM TRA TRỰC TUYẾN: NGÀY 14/2 ĐẾN 24/3/2023
Các trường quyết định lịch tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến
trong khung thời gian này; do đó, ngày kiểm tra và luân phiên buổi
thi sẽ khác nhau tùy theo trường.

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Các trường và hệ thống trường sẽ nhận được kết quả ELPT
vào tháng 5. Mỗi hệ thống trường sẽ quyết định cách thức
chia sẻ thông tin này, nhưng giáo viên, phụ huynh và học sinh
sẽ được cung cấp thông tin về độ thành thạo tiếng Anh của
học sinh trong từng lĩnh vực. Kết quả sẽ bao gồm Mức Thành
tích của Lĩnh vực cũng như Mức Thành thạo Tổng thể.

Xem Hướng dẫn cho Phụ huynh về Báo cáo Học tập ELPT
để tìm hiểu thêm về kết quả này và vì sao
chúng lại quan trọng với con quý vị.

PARENT GUIDE TO THE
ELPT STUDENT REPORTS
HOW DID MY CHILD
PERFORM ON THE ELPT
THIS YEAR?
This report contains your child’s information including:
overall proficiency level,
student performance in each of the four language
domains, and
the types of support your child will need next year
based on test performance.

HOW SHOULD I, OR MY
CHILD’S TEACHER, USE
THESE RESULTS?
The scores are used to help teachers identify students
who need additional support in each language
area. The information is also used to measure how
well schools and school systems are helping English
learners achieve higher expectations.
As a parent, you can use the test results to guide
a discussion with your child’s teacher(s) about
additional supports that may be needed in class
and at home.

HERE ARE SOME SUGGESTED QUESTIONS
TO ASK WHEN DISCUSSING THE RESULTS
WITH YOUR CHILD’S TEACHER(S):
The chart below defines each performance
level and outlines how well your child met the
expectations for that grade and language area
(Listening, Reading, Speaking, Writing), also
known as “domains”.

Where is my child doing well and where is
improvement needed?
What can be done in the classroom to help
improve my child's language development?
How can I help support my child’s language learning
at home?
How do we ensure that my child continues to progress?

HOW DID MY CHILD DO IN
COMPARISON TO OTHERS?
This section includes the school system and state
performance averages so you can see how your child's
performance compares to that of other students in
the same grade and domain. To protect the privacy of
students, data may be suppressed when school totals
include a small group of students.

FOR ADDITIONAL TOOLS AND
RESOURCES TO HELP YOU
SUPPORT STUDENT LEARNING
AT HOME, visit the Family
Support Toolbox at
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

LA Connectors for English learners:

https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
academic-standards

ELPT Online Tools Training:

https://la.portal.airast.org/training-tests.stml

Performance Level Descriptors:

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/elpt-achievement-level-descriptors.pdf

CHUẨN BỊ CHO BÀI KIỂM TRA
BIẾT CON QUÝ VỊ ĐANG HỌC GÌ
Để tìm hiểu những kỳ vọng học tập cho cấp lớp của con em quý vị, vui lòng xem LA Connectors cho EL. LA
Connectors dành cho EL kết nối giữa việc tiếp thu ngôn ngữ và nội dung học thuật. Các kết nối làm nổi bật và tăng
cường các khía cạnh quan trọng của ngôn ngữ, kiến thức về ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ mà EL cần khi các
em phát triển năng lực trong mỗi khóa học. LA Connectors dành cho EL cho phép học sinh tham gia vào cùng một nội
dung học tập và chương trình giảng dạy như người bản ngữ bằng cách tạo ra cơ hội tiếp thu các văn bản phức tạp và
tham gia các hoạt động đầy thách thức, đồng thời phát triển ngôn ngữ cần thiết để thành thạo từng môn học và tham gia
hiệu quả trong lớp học.

Những cách khác để giúp con quý vị gồm có:
Cho con quý vị đọc cho quý vị nghe (hoặc em của trẻ).
Ghé thăm thư viện địa phương của quý vị và mượn sách nói.
Tham dự các cuộc họp phụ huynh tại trường của con quý vị.
Xem ti vi hoặc nghe nhạc bằng tiếng Anh.
Thực hành đọc và viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị (nghiên cứu cho thấy rằng việc này giúp hỗ trợ
các kỹ năng đọc và viết tiếng Anh).

CÁC ĐƯỜNG LINK HỮU ÍCH
LA Connectors dành cho EL:
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
academic-standards
Đào tạo về Công cụ Trực tuyến ELPT:
https://la.portal.cambiumast.com/
Hướng dẫn cho Phụ huynh về Báo cáo Học tập ELPT:
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/parent-guide-to-the-elpt-student-reports.pdf
Để biết thêm thông tin về bài kiểm tra này hoặc bất cứ bài đánh giá toàn
bang nào khác, vui lòng trao đổi với hiệu trưởng hoặc giáo viên của con
quý vị, hoặc gửi email đến Sở Giáo dục qua địa chỉ assessment@la.gov.

ĐỂ TRUY CẬP TRỰC TUYẾN
VÀO TẤT CẢ CÁC TÀI
NGUYÊN BÀI ĐÁNH GIÁ,

vui lòng truy cập Family Support
Toolbox (Hộp Công cụ Hỗ trợ
Gia đình) tại
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

